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 Na temelju članka 33. Statuta Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 
1/12, 2/12, 3/13 - pročišćeni tekst) i  članka 30. Odluke o 
uvjet ima, načinu i  postupku gospodarenja 
nekretninama u vlasništvu Grada Gospića („Službeni 
vjesnik Grada Gospića“ br. 8/09, 10/09), Gradsko vijeće 
Grada Gospića na sjednici održanoj dana 13. veljače 
2014.godine donosi 

O D L U K U
o pristupanju projektu

„Razvojni centar Ličko-senjske županije“

I

 Grad Gospić pristupa projektu „Razvojni centar 
Ličko-senjske županije“ (u daljnjem tekstu: 
Razvojni centar), u svojstvu partnera, čiji nositelj je 
Ličko-senjska županija, a kojemu je cilj razvoj 
poduzetničke infrastrukture odnosno izgradnja 
središnjeg mjesta za poticanje razvoja na području 
Ličko-senjske županije. 

II

 Grad će za potrebe realizacije projekta Razvojnog 
centra osigurati nekretninu u svome vlasništvu, 
označenu kao kat.čest.br. 2130/5 k.o. Gospić, upisana 
u z.k.uložak br. 3727, površine 8.889 m2, koja se u 
naravi sastoji od izgrađenog zemljišta i dvorišta, na 
kojoj će se osnovati pravo građenja bez naknade, u 
korist nositelja projekta.

III

 Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Gospića za 
potpisivanje Izjave i Sporazuma o partnerstvu, kao i za 
reguliranje stvarnih prava na nekretnini iz točke II ove 
Odluke sa nositeljem projekta.

IV

 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana 
njezine objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

KLASA: 900-03/14-01/01
URBROJ: 2125/01-01-14-03
Gospić, 13. veljače 2014. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

 Temeljem članka 44. Zakona o financijskom 
poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“ 
br. 108/12, 144/12, 81/13, 112/13), članka 12. 
Pravilnika o fiskalnoj odgovornosti Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 02/13) i članka 
33. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13 i 3/13 – p.t.), 
Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 
dana 13. veljače 2014. godine donosi

O D L U K U
o kriterijima restrukturiranja dugovanja 

prema Gradu Gospiću u postupcima 
predstečajnih nagodbi

Članak 1.

 Postupak predstečajne nagodbe i skraćeni 
postupak predstečajne nagodbe su postupci koje 
pokreće dužnik radi uspostavljanja likvidnosti i 
solventnosti na način utvrđen Zakonom o financijskom 
poslovanju i predstečajnoj nagodbi. 
 Ova Odluka primjenjuje se na dužnika fizičku i 
pravnu osobu koji ima dugovanja s osnove prihoda 
Grada Gospića.

Članak 2.

 U skraćenom postupku predstečajne nagodbe uvjet 
za otvaranje postupka je ovjeren sporazum o 
prihvaćanju predloženog plana financijskog 
restrukturiranja s vjerovnicima čije tražbine čine 
natpolovičnu većinu ukupnog iznosa tražbina 
dužnikovih vjerovnika na dan sastavljanja financijskog 
izvještaja dužnika. Na zahtjev dužnika za sklapanjem 
sporazuma, Grad Gospić kao vjerovnik primjenjuje 
slijedeće kriterije:

 1. mogućnost otpisa zakonskih zateznih kamata i 
   troškova ovršnog i parničnog postupka u cijelosti;
 2. mogućnost obročne otplate glavnice kako slijedi:

IZNOS DUGA
(kuna)

0,01 – 10.000,00

10.000,01 – 25.000,00

25.000,01 – 50.000,00

50.000,01 – više

od 2 do 24 rate

od 2 do 36 rate

BROJ MJESEČNIH OBROKA 
U RESTRUKTURIRANJU 

DUGOVANJA

od 2 do 48 rate

od 2 do 60 rate

Članak 3.

 Za odobreno plaćanje duga u obrocima do 36 rata, 
u postupku predstečajne nagodbe određuje se 
kamatna stopa u visini od 2 %, a kamatna stopa u visini 
od 4 % za obročno plaćanje duže od 36 rata.

Članak 4.

 Kod dužnika kod kojih tražbina Grada Gospića kao 
vjerovnika ne prelazi većinu temeljem članka 63. 
Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj 
nagodbi, odobrit će se i prihvatiti prijedlog Plana 
financijskog i operativnog restrukturiranja u postupku 
predstečajne nagodbe kojeg provode nagodbena 
vijeća u nadležnim regionalnim centarima Financijske 
agencije, a kako bi se pomoglo dužniku u ponovnoj 
uspostavi solventnosti i likvidnosti.

Članak 5.

 Gradonačelnik Grada Gospića imenovat će 
Povjerenstvo za predstečajne nagodbe Grada Gospića 
koje može vršit pregovore s dužnikom o mogućnostima 
i mjerama iz plana financijskog restrukturiranja. 
 Povjerenstvo razmatra zahtjeve i daje prijedlog o 
utemeljenosti zahtjeva i predloženog plana financijskog 
restrukturiranja dužnika. O podnijetom zahtjevu 
Gradonačelnik odlučuje sklapanjem sporazuma ili 
donošenjem rješenja kojim se zahtjev odbija. 

Članak 6.

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave 

NA VRH
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u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

KLASA: 423-05/14-01/03
URBROJ: 2125/01-01-14-03
Gospić, 13. veljače 2014. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi 
(„Narodne novine“ br. 157/13) i članka 33. Statuta 
Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 
7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 02/13, 3/13-pročišćeni tekst), 
Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 
dana 13. veljače 2014. godine donijelo je

O D L U K U
o izmjeni i dopuni 

Odluke o socijalnoj skrbi Grada Gospića

Članak 1.

 Ovom Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o 
socijalnoj skrbi Grada Gospića mijenja se i dopunjuje 
Odluka o socijalnoj skrbi Grada Gospića, KLASA: 550-
01/13-01/37; URBROJ: 2125/01-01-13-02 od 28. 
studenog 2013. godine („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 08/13).

Članak 2.

 Članak 10. mijenja se i glasi:

 „ a) Socijalni uvjet

 Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako temeljem 
rješenja Centra za socijalnu skrb Gospić ostvaruje 
pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.
 Do donošenja rješenja Centra za socijalnu skrb 
Gospić o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu, 
socijalni uvjet ostvaruju korisnici koji primaju Pomoć za 
uzdržavanje.
 Ispunjavanje navedenog uvjeta Korisnika, revidira 
se svaka tri mjeseca.“

Članak 3.

 U članku 14. podtočki 1.1. stavku 1. točki d) iza 
riječi: „komunalnih“ dodaju se riječi: „i vodnih“.  

Članak 4.

 U članku 22. u nazivu točke d) iza riječi: 
„komunalnih“ dodaju se riječi: „i vodnih“.

Članak 5.

 U članku 23. stavku 1. iza riječi: „komunalnih“ 
dodaju se riječi: „i vodnih“.

Članak 6.

 U članku 26. stavku 2. riječi: „socijalni uvjet ili“ se 
brišu. 

 U stavku 6. riječi: „nekog od navedenih“ zamjenjuju 
se riječju: „navedenog“.

Članak 7.

 U članku 29. stavak 3. mijenja se i glasi:

 „Pravo na pomoć za nabavu školskih udžbenika ne 
može ostvariti korisnik ako je isto već ostvario po nekoj 
drugoj osnovi.“ 

Članak 8.

 U članku 33. podtočki 3.2. stavku 1. riječi: „socijalni 
uvjet ili“ se brišu.

 U stavku 4. riječ: „navedenih“ zamjenjuje se riječju: 
„navedenog“.

 U stavku 5. riječi: „nekog od navedenih“ zamjenjuju 
se riječju: „navedenog“.

Članak 9.

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave 
u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

KLASA: 550-01/13-01/37
URBROJ: 2125/01-01-14-06
Gospić, 13. veljače 2014. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 141. Zakona o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne 
novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 
5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – p.t. i 94/13), Odluke o 
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih 
potreba osnovnog školstva u 2014. godini („Narodne  
novine“ br. 7/14) te članka 33. Statuta Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 
1/12, 2/13 i 3/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće 
Grada Gospića na sjednici održanoj dana 13. veljače 
2014. godine donijelo je

O D L U K U
o izmjenama Programa

javnih potreba u školstvu za 2014. godinu 

Članak 1.

 U Programu javnih potreba u školstvu za 2014. 
godinu („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 9/13) u 
članku 3. stavku 1. iznos od: „3.737.133,00 kuna“ 
mijenja se i glasi: „3.732.038,00 kuna.“

 U točki A) iznos od: „3.341.878,00 kuna“, mijenja se 
i glasi: „2.990.444,00 kuna“.  

 U točki B) iznos od: „395.255,00 kuna“, mijenja se i 
glasi: „741.594,00 kuna“, u alineji prvoj iznos od: 
„220.655,00 kuna“ mijenja se i glasi: „466.815,00 
kuna.“, u alineji drugoj iznos od: „174.600,00 kuna“ 
mijenja se i glasi: „ 274.779,00 kuna“.

Članak 2.

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave 

NA VRH



 45  Rashodi za dodatna ulaganja na 
    nefinancijskoj imovini 
    452 Dodatna ulaganja na 
     postrojenjima i opremi ....... 360.000,00 kn
           
C) Osnovna škola  dr. Ante 
 Starčević Pazarište Klanac ............. 45.000,00 kn
 45  Rashodi za dodatna ulaganja na 
    nefinancijskoj imovini 
    451 Dodatna ulaganja na 
     građevinskim objektima ...... 45.000,00 kn

IV

 Grad Gospić zadržava pravo prenamjene 
odobrenih sredstava temeljem točke VIII Odluke o 
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih 
potreba osnovnog školstva u 2014. godini najkasnije do 
30. lipnja 2014. godine.

V

 Postupci nabave pri realizaciji sredstava iz ove 
Odluke provode se sukladno Zakonu o javnoj nabavi, a 
istu provodi osnivač.

VI

 Na prijedlog osnovne škole može doći do 
preraspodjele sredstava unutar ukupno određenog 
iznosa za svaku pojedinu školu, uz prethodno 
pribavljenu pisanu suglasnost Gradonačelnika Grada 
Gospića.

VII

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave 
u „Službenom vjesniku Grada Gospića“, a primjenjuje 
se danom dobivanja prethodne suglasnosti 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

KLASA: 404-01/14-01/02
URBROJ: 2125/01-01-14-03
U Gospiću, 13. veljače 2014. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

 Na temelju točke II. Odluke o kriterijima i mjerilima 
za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 
minimalnog financijskog standarda javnih potreba 
osnovnog školstva u 2014. godini („Narodne novine“ br. 
7/14), članka 33. Statuta Grada Gospića („Službeni 
vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13 i 
3/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Gospića 
na sjednici održanoj dana 13. veljače 2014. godine 
donijelo je

O D L U K U
o planu rashoda za materijal, dijelove i 

usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja za 2014. godinu

I

 Ovom Odlukom utvrđuje se plan rashoda za 

u „Službenom vjesniku Grada Gospića“, a primjenjuje 
se od 28. siječnja 2014. godine.

KLASA: 402-04/13-01/18
URBROJ: 2125/01-01-14-06
U Gospiću, 13. veljače 2014. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

 Na temelju točke III. Odluke o kriterijima i mjerilima 
za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 
minimalnog financijskog standarda javnih potreba 
osnovnog školstva u 2014. godini („Narodne novine“ br. 
07/14) i članka 33. Statuta Grada Gospića („Službeni 
vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13 i 
3/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Gospića 
na sjednici održanoj dana 13. veljače 2014. godine 
donijelo je

O D L U K U
o planu rashoda za nabavu proizvedene 

dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini za 2014. godinu

I

 Ovom Odlukom utvrđuje se plan rashoda za 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 466.815,00 kuna za:
 1.) rashode za nabavu proizvedene dugotrajne 
    imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
    imovini (skupina 42 i 45).

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 ulaganja donosi se 
Odluka o planu rashoda za nabavu proizvedene 
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini za 2014. godinu.  

 Navedeni iznos od 466.815,00 kuna raspoređuje se 
kako slijedi (prema ekonomskoj klasifikaciji):

A) Osnovna škola dr. Jure Turića,
 Gospić .............................................. 61.815,00 kn
 42  Rashodi za nabavu proizvedene
    dugotrajne imovine
    422 Postrojenja i oprema ........... 25.000,00 kn
 45  Rashodi za dodatna ulaganja na 
    nefinancijskoj imovini 
    451 Dodatna ulaganja na 
     građevinskim objektima ...... 36.815,00 kn 

B) Osnovna škola  dr. Franje 
 Tuđmana Lički Osik ....................... 360.000,00 kn
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 Škola je dužna prije početka radova podnesti 
zahtjev Odjelu koji daje pisanu suglasnost za hitnu 
intervenciju.
 Suglasnost nije potrebna kad se radi o popravcima 
koji ugrožavaju sigurnost učenika, održavanje nastave 
ili kad njihovo ne otklanjanje uzrokuje povećanje 
financijskih izdataka.

V

 Navedeni iznos u točci II ove Odluke raspoređuje se 
prema stvarnim troškovima škola, ukoliko se sredstva 
ne utroše u ukupnom iznosu preostali iznos će se 
preraspodijeliti u materijalne i financijske rashode škola 
kojima je Grad Gospić osnivač.

VI

 Postupci nabave pri realizaciji sredstava iz ove 
Odluke provode se sukladno Zakonu o javnoj nabavi, a 
istu provodi osnivač.

VII

 Na prijedlog škole može doći do preraspodjele 
sredstava unutar ukupno određenog iznosa za svaku 
pojedinu školu, uz prethodno pribavljenu pisanu 
suglasnost Gradonačelnika Grada Gospića.

VIII

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave 
u „Službenom vjesniku Grada Gospića“, a primjenjuje 
se od 28. siječnja 2014. godine.

KLASA: 404-01/14-01/02
URBROJ: 2125/01-01-14-03
Gospić, 13. veljače 2014. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 4. Zakona o naseljima („Narodne 
novine“ br. 54/88) i članka 33. Statuta Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 
1/12, 2/13, 3/13 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće 
Grada Gospića na sjednici održanoj dana 13. veljače 
2014  godine, donosi

O D L U K U
o izmjenama granica naselja na

području Grada Gospića

Članak 1.

 Ovom Odlukom utvrđuju se izmjene granica naselja 
na području Grada Gospića i to naselja
 Bilaj, Lički Ribnik, Vrebac i Pavlovac Vrebački, u 
svrhu usklađivanja registra prostornih jedinica sa 
stanjem na terenu.

Članak 2.

 Granica naselja Bilaj i Lički Ribnik mijenja se na 
način da se izdvaja dio naselja Bilaj i pripaja naselju 
Lički Ribnik. Nova granica između naselja Bilaj i Lički 
Ribnik na dijelu promjene granice utvrđuje se opisno 

materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja za osnovne škole (u nastavku teksta: škola) 
kojima je Grad Gospić osnivač.

II

 U Proračunu Grada Gospića osigurana su sredstva 
u ukupnom iznosu od  274.779,00 kuna za:
 1.) rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i 
    investicijskog održavanja (odjeljak 3224 i 
    3232).

III

 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 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 2014. godini kako slijedi:         
   - održavanje elektroinstalacija,
   - redoviti servisi,
   - održavanje kotlovnica i sustava grijanja u cilju 
    održavanja funkcionalnosti postrojenja,
   - održavanje sanitarija i vodovodnih instalacija u 
    cilju poboljšanja zdravstveno – higijenskih 
    uvjeta,
   - i ostali zahvati.

IV

 Hitne intervencije
 U okviru ovih rashoda su i rashodi hitnih intervencija 
koje škola iskazuje  Gradskom upravnom odjelu za 
samoupravu i upravu (u nastavku teksta: Odjel) na 
tablici : HITNE INTERVENCIJE I TEKUĆI POPRAVCI.
 Rashodi iz tablice za hitne intervencije i tekuće 
popravke odnose se na popravke kvarova koji se ne 
mogu planirati, a njihovo ne otklanjanje 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:
   - izvanredne intervencije na 
    elektroinstalacijama, 
   - izvanredne intervencije na uređajima za 
    centralno grijanje,
   - izvanredne intervencije na sanitarnim 
    čvorovima,
   - izvanredne intervencije na vodovodnoj mreži,
   - izvanredne intervencije na krovovima,
   - popravak peći na kruta goriva,
   - popravak vanjske stolarije i zidova,
   - i ostali zahvati.
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kako slijedi.
 Početnu točku izmjene granice naselja određuje 
tromeđa naselja Bilaj, Lički Ribnik i Vrebac. Od ove 
početne točke granica naselja ide na najsjeverniju 
točku na međi parcele k.č.br. 1692/1 k.o. Bilaj, a nakon 
toga u pravcu jugozapada do tromeđe parcela k.č.br. 
1613/1e, 1680/1a i 1819 k.o. Bilaj.
 Od navedene tromeđe granica ide u pravcu 
jugozapada do četveromeđe parcela k.č.br. 1613/4, 
1680/6, 1620 i 1621/1 k.o. Bilaj, a zatim međom parcela 
k.č.br. 1620 i 1621/1 k.o. Bilaj do tromeđe parcela 
k.č.br. 1841 (rijeka Lika), 1620 i 1621/1 k.o. Bilaj, 
odnosno do postojeće granice s naseljem Lički Ribnik.

Članak 3.

 Granica naselja Vrebac i Pavlovac Vrebački mijenja 
se na način da se izdvaja dio naselja Vrebac i pripaja 
naselju Pavlovac Vrebački. Nova granica između 
naselja Vrebac i Pavlovac Vrebački na dijelu izmjene 
granice utvrđuje se opisno kako slijedi.
 Početna točka izmjene granice naselja je najjužnija 
točka na međi parcele k.č.br. 1527 k.o. Vrebac.
 Od početne točke granica ide na tromeđu parcela 
k.č.br. 1487, 1581/3, 3880 k.o.Vrebac, a zatim nastavlja 
u pravcu sjeverozapada južnom međom parcele k.č.br. 
1487 k.o. Vrebac do tromeđe k.č.br. 1487, 1542 i 3877 
odnosno do postojeće granice sa naseljem Zavođe.

Članak 4.

 Sastavni dio Odluke je pregledni kartografski prikaz 
izmjene granica naselja Bilaj i Lički Ribnik u mjerilu 
1:10000 te pregledni kartografski prikaz izmjene 
granica naselja Vrebac i Pavlovac Vrebački  u mjerilu 
1:7000.

Članak 5.

 Temeljem ove Odluke, a prema preglednom 
kartografskom prikazu, Državna geodetska uprava, 
Područni ured za katastar Gospić,  izvršit će izmjenu  
granica između naselja navedenih u članku 1. ove 
Odluke.

Članak 6.

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave 
u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

KLASA: 951-01/13-01/01
URBROJ: 2125/01-01-14-05
Gospić, 13. veljače 2014. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 8. Odluke o financiranju političkih 
stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 5/12, 6/13) i 
članka 33. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13 – 
p.t.), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici 
održanoj 13. veljače 2014. godine, donijelo je

O D L U K U 
o raspoređivanju sredstava za financiranje 

političkih stranaka zastupljenih u Gradskom 
vijeću Grada Gospića za 2014. godinu

 
Članak 1. 

 Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad 
političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću 
Grada Gospića (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) 
osigurana u Proračunu Grada Gospića  za  2014. 
godinu u iznosu od 130.000,00 kn.

Članak 2. 

 Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na 
način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog 
člana u Gradskom vijeću tako da pojedinoj političkoj 
stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih 
članova  u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća. 
 Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća 
podzastupljenog spola političkoj stranci pripada i pravo 
na naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog po 
svakom članu Gradskog vijeća iz stavka 1. ovog članka.

Članak 3. 

 Primjenom članka 2. ove Odluke političkim 
strankama zastupljenim u Gradskom vijeću 
raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Grada 
Gospića za 2014. godinu u iznosima kako slijedi: 

 •  Hrvatska demokratska zajednica
   (6 članova i 1 članica)               53.045,94 kuna,
 •  Hrvatska seljačka stranka
   (1 član)                                         7.471,27 kuna,
 •  Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević)
   (1 članica)                                    8.218,39 kuna,
 •  Hrvatska stranka prava
   (2 člana)                                     14.942,54 kuna,
 •  Hrvatska socijalno liberalna stranka
   (2 člana i 1 članica)                     23.160,93 kuna,
 •  Hrvatska narodna stranka
   (1 član)                                         7.471,27 kuna,
 •  Socijaldemokratska partija Hrvatske 
   (1 član i 1 članica)                       15.689,66 kuna.

_______________________
                                         UKUPNO: 130.000, 00 kn.
     

Članak 4. 

 Sredstva iz članka 3. ove Odluke doznačuju se na 
račun političkih stranaka tromjesečno u jednakim 
iznosima.

Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana 
objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića“.

Klasa: 402-01/14-01/01
Urbroj: 2125/01-01-14-03
Gospić, 13. veljače 2014. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

 U skladu sa člankom 35. Zakona o vlasništvu i 
drugim stvarnim pravima („N.N“ br. 91/96, 68/98, 
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članka 2. točka 39. mijenja se i glasi:

 „39. Referent – komunalni redar, 
 prometni redar 1,55“.

Članak 2.

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave 
u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

Klasa: 118-06/10-01/01 
Urbroj: 2125/01-01-14-24
Gospić, 13. veljače 2014. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne 
novine„ br. 87/08, 97/08, 86/09, 92/10, 105/10 – 
ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) i članka 
33. Statuta Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada 
Gospića” br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13 i 3/13 –p.t.), 
Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 
dana 13. veljače 2014. godine donijelo je

O D L U K U 
o davanju prethodne suglasnosti na 

 Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta 
Osnovne škole dr. Jure Turića

I

 Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Odluke 
o izmjenama Statuta Osnovne škole dr. Jure Turića, 
koja je donesena na sjednici Školskog odbora održanoj 
dana 10. veljače 2014. godine (KLASA: 012-03/11-
01/5; URBROJ 2125-19-01-14-01). 

II

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave 
u “Službenom vjesniku Grada Gospića”.

Klasa: 012-03/11-01/02
Urbroj: 2125/01-01-14-22
Gospić, 13. veljače 2014. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 33. Statuta Grada Gospića 
("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/09, 5/10, 7/10, 
1/12, 02/13 i 3/13 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće 
Grada Gospića na sjednici održanoj dana 13. veljače 
2014. godine donosi 

O D L U K U
o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj 

postrojbi Gospić za provedbu postupka nabave 
vatrogasnog vozila

Članak 1.

 Daje se suglasnost Javnoj vatrogasnoj postrojbi 
Gospić, Gospić, Trg A. Stepinca 2, (u daljnjem tekstu: 
Korisnik) za nabavu vatrogasnog vozila za vatrogasne 

137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 
146/08, 38/09, 153/09, 143/12), člankom 103. Zakona o 
cestama („N.N.“ br. 84/11, 22/13, 54/13) i člankom 33. 
Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13 - 
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Gospića na 
sjednici održanoj dana 13. veljače 2014. godine, 
donijelo je 

O D L U K U
o ukidanju statusa javnog dobra - puta,

na nekretnini označenoj kao k.č. br. 2487,
k.o. Lički Novi

I

 Ukida se status javnog dobra - puta na nekretnini 
označenoj kao k.č. br. 2487, k.o. Lički Novi, površine 
778 čhv. 

II

 Status javnog dobra-puta na k.č. navedenoj u točci I 
ove Odluke ukida se iz razloga što se predmetna 
nekretnina u naravi ne koristi kao javno dobro-put.

III

 Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Gospiću i 
Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar 
u Gospiću, provest će ovu Odluku u zemljišnim 
knjigama, odnosno katastarskom operatu, tako da će 
se nekretnina  iz točke I ove Odluke brisati kao javno 
dobro - put, te  upisati u vlasništvo i posjed Grada 
Gospića.

IV

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave 
u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

Klasa: 350-02/13-01/07
Urbroj: 2125/01-01-14-04
Gospić, 13. veljače 2014. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ br. 28/10) i na temelju članka 33. 
Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 7/01, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13 – p.t.), 
Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 
dana 13. veljače 2014. godine donosi

O D L U K U
o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun 

plaća službenika i namještenika 
u upravnim tijelima Grada Gospića

Članak 1.

 U Odluci o koeficijentima za obračun plaća 
službenika i namještenika u upravnim tijelima  Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 9/10, 
1/11, 6/11, 6/12, 7/12, 8/12 i 6/13) u tabelarnom prikazu 
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 Korisnik se obvezuje dostaviti Fondu Odluku o 
odabiru najpovoljnije ponude, zapisnik o pregledu i 
ocjeni ponuda te ugovor sklopljen s najpovoljnijim 
dobavljačem. 

Članak 4.

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave 
u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 

Klasa: 402-01/14-01/18
Ur.br.: 2125/01-01-14-03
U Gospiću, 13. veljače 2014. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 33. Statuta Grada Gospića 
("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/09, 5/10, 7/10, 
1/12, 02/13 i 3/13- pročišćeni tekst) i članka 9. i 10. 
Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/07), Gradsko 
vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 13. 
veljače  2014. godine donosi 

O D L U K U 
o izboru članova 

Savjeta mladih Grada Gospića

 I

 U  Savjet mladih Grada Gospića biraju se:

 1. MARTIN MATAIĆ, Gospić, Tina Ujevića bb.
 2. LUKA VOJVODIĆ, Gospić, Bana Ivana 
   Karlovića 11,
 3. MADONNA OJUROVIĆ ČAČIĆ, Gospić, Antuna 
   Mihanovića 5, 
 4. KARLA KRMPOTIĆ, Gospić, Kneza Jerka 
   Rukavine 22, 
 5. IVANA BALENOVIĆ, Gospić, Budačka 44, 
 6. FILIP HEĆIMOVIĆ, Gospić, Lipovska 26, 
 7. KARMELA BABURIĆ, Kaniža Gospićka, Put 
   Hrv. garde 14 b, 
 8. IVICA PERIŠIĆ, Gospić, Frana Kurelca 5, 
 9. MARIO DELAČ, Gospić, Frana Kurelca 3.

II

 Članovi Savjeta mladih iz točke I ove Odluke biraju 
se na vrijeme od 2 (dvije) godine.

III

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave 
u "Službenom vjesniku Grada Gospića".
 
KLASA:  011-01/13-01/03
URBROJ:  2125/01-01-14-09
Gospić, 13. veljače 2014.  godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

 Na temelju  članka 33.  stavka 1. točke 17. Statuta 
Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br.  
7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13 – p.t.) i članka 34. 
Statuta Pučkog otvorenog učilište „Dr. Ante Starčević“ 

potrebe   procijenjene vrijednosti 1.121.875,00 kuna s 
PDV-om. 

Članak 2.

 Korisnik se obvezuje provesti otvoreni postupak  
javne nabave komunalnog vozila sukladno Zakonu o 
javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11, 83/13 i 
143/13) s planiranim rokom otplate vozila od jedne 
godine. 
 Financijska sredstva za 2014. godinu planirana su u 
Proračunu Grada Gospića na stavci Proračunski 
korisnik 01 Javna vatrogasna postrojba.

Članak 3.

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 

Klasa: 402-01/14-01/17
Ur.br.: 2125/01-01-14-04
U Gospiću, 13. veljače 2014. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 33. Statuta Grada Gospića 
("Službeni vjesnik  Grada Gospića" br. 7/09, 5/10, 7/10, 
1/12, 02/13 i 3/13 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće 
Grada Gospića na sjednici održanoj dana 13. veljače 
2014. godine donosi 

O D L U K U
o davanju suglasnosti poduzeću Komunalac 
Gospić d.o.o. za nabavu komunalne opreme

Članak 1.

        Daje se suglasnost komunalnom poduzeću 
Komunalac Gospić d.o.o., Bužimska 10, (u daljnjem 
tekstu: Korisnik) za nabavu komunalne opreme za 
sakupljanje komunalnog otpada na području Grada 
Gospića procijenjene vrijednosti 1.245.826,25 kuna s 
PDV-om.  
 Korisnik se obvezuje provesti otvoreni postupka 
javne nabave komunalne opreme  sukladno Zakonu o 
javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11, 83/13 i 
143/13).  

Članak 2.

 Nabava iz članka 1. ove Odluke financirat će se u 
iznosu od 80% ukupne vrijednosti iz  sredstava Fonda 
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem 
tekstu: Fond) temeljem Odluke Fonda od 20. siječnja 
2014. godine, Klasa: 351-01/13-01/162, Ur. broj: 563-
02-2/206-14-2.   
 Grad Gospić se obvezuje financirati preostali iznos 
sredstava potreban za kupnju komunalne opreme iz 
članka 1. ove Odluke, za što su osigurana financijska 
sredstva u Gradskom Proračunu.
 Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Gospića na 
sklapanje ugovora o sufinanciranju nabave komunalne 
opreme  sa komunalnim poduzećem  Komunalac 
Gospić d.o.o.. 

Članak 3.
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(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 2/98, 5/01, 7/05, 
3/09), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici 
održanoj dana 13. veljače 2014. godine donosi

O D L U K U
o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog 

učilišta „Dr. Ante Starčević“

Članak 1.

 Milan Ostović, dipl. učitelj iz Gospića, Vile Velebita 
4, imenuje se za ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta 
„Dr. Ante Starčević“.

Članak 2.

 Ravnatelj iz članka 1. ove Odluke, imenuje se na 
vrijeme od četiri (4) godine, počevši od 14. veljače 
2014. godine.

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave 
u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

Klasa: 119-01/13-01/10 
Urbroj: 2125/01-01-14-04
Gospi, 13. veljače 2014. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 7. i članka 9. Zakona o zaštiti i 
spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07 i 
127/10), članka 17. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju 
operativnih snaga zaštite i spašavanja ("Narodne 
novine" br. 40/08 i 44/08) i članka 33. Statuta Grada 
Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/09, 
5/10, 7/10, 1/12, 02/13 i 3/1 3- pročišćeni tekst), 
Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 
dana 13. veljače  2014. godine donosi 
 

O D L U K U 
o  imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite 

Grada Gospića

Članak 1.

 Ovom Odlukom osniva se Zapovjedništvo civilne 
zaštite Grada Gospića (u daljnjem tekstu: 
Zapovjedništvo) za zapovijedanje snagama i 
sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne 
prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Grada 
Gospića.

Članak 2.

 Zapovjedništvo ima 7 članova u koje se imenuju:

 1. Josip Kovačević, pročelnik Gradskog upravnog 
   odjela za samoupravu i upravu, za zapovjednika,
 2. Željko Došen, JVP Gospić, za zamjenika 
   zapovjednika,
 3. Petar Radošević, predsjednik Gradskog vijeća 
   Grada Gospića, za člana, 
 4. Ankica Dasović, načelnik Odjela za zaštitu i 
   spašavanje Gospić, za člana, 

 5. Josip Krmpotić, JKP USLUGA d.o.o., Gospić, za 
   člana,
 6. Vlado Brkljačić, Gradsko društvo Crvenog križa 
   Gospić, za člana, 
 7. Dragan Jovanović, Grad Gospić, za člana.

Članak 3.

 Zapovjedništvo se mobilizira i poziva sukladno 
operativnom planu civilne zaštite, na prijedlog 
zapovjednika i po nalogu gradonačelnika, a zadaće 
Zapovjedništva utvrđene su Pravilnikom o mobilizaciji i 
djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja.

Članak 4.

 Administrativno-tehničke poslove za potrebe 
Stožera obavlja Gradski upravni odjel za samoupravu i 
upravu.

Članak 5.

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o imenovanju Zapovjedništva Civilne zaštite 
Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 
5/08).

Članak 6.

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

KLASA: 810-05/14-01/01
URBROJ: 2125/01-01-14-03
Gospić, 13. veljače 2014. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 7. i članka 9. Zakona o zaštiti i 
spašavanju ("Narodne novine" br. 174/04, 79/07, 38/09 
i 127/10), članka 4. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i 
djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja 
("Narodne novine" br. 40/08 i 44/08) i članka 33. Statuta 
Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 
7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 02/13 i 3/13- pročišćeni tekst), 
Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 
dana 13. veljače  2014. godine donosi 

O D L U K U
o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i 

spašavanja za područje Grada Gospića

Članak 1.

 U  Odluci o osnivanju stožera zaštite i spašavanja 
za područje Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br.5/13) u članku 3, stavku 1, mijenjaju se 
točke 2. i 12. i glase: 

 „Josip Kovačević – pročelnik Gradskog upravnog 
odjela za samoupravu i upravu, za člana Stožera i 
zapovjednika CZ Grada Gospića“,

 „12. Marija Zorić, -Sanacijska upraviteljica, Dom 
zdravlja Gospić, za člana stožera,".

Članak 2.
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 5. Ivica Marić, prof., za člana.

II

 Ovim Zaključkom stavlja se van snage Odluka o 
imenovanju članova Redakcijskog kolegija „Službenog 
vjesnika Grada Gospića“ („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 8/09).

III

 Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon dana 
objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

KLASA: 032-05/14-01/02
URBROJ: 2125/01-01-14-02
Gospić, 13. veljače 2014. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 33. Statuta Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 
1/12, 2/13, 3/13 – p.t.), Gradsko vijeće Grada Gospića 
na sjednici održanoj dana 13. veljače 2014. godine 
donosi

Z A K LJ U Č A K 
o primanju na znanje Polugodišnjeg Izvješća o 

radu Gradonačelnika Grada Gospića

I

 Ovim Zaključkom prima se na znanje Polugodišnje 
Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Gospića za 
razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2013. godine.

II

 Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku 
Grada Gospića“.

KLASA: 023-01/14-01/02
URBROJ: 2125/01-01-14-01
Gospić, 13. veljače 2014. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju Dječjeg 
gradskog vijeća Grada Gospića  („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 3/13) i članka 49. Statuta Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića “ br. 7/09, 
5/10, 7/10, 1/12, 2/13 i 3/13 - pročišćeni tekst) 
Gradonačelnik Grada Gospića dana 21. siječnja 2014. 
godine donio je

O D L U K U
o raspisivanju izbora za 1. saziv

Dječjeg gradskog vijeća Grada Gospića

I

 Izbori za 1. saziv Dječjeg gradskog vijeća Grada 
Gospića održat će se u vremenskom periodu od 28. 
siječnja do 29. siječnja 2014. godine prema rasporedu 
kako slijedi:

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

KLASA:  810-03/13-01/10
URBROJ:  2125/01-01-14-06
Gospić, 13. veljače 2014. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 17. i 18. Statuta Pučkog 
otvorenog učilišta „Dr. Ante Starčević“ („Službeni 
vjesnik Grada Gospića“ br. 2/98, 5/01, 7/05, 3/09) i  
članka 33. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 
1/12, 2/13, 3/13-p.t.), Gradsko vijeće  Grada Gospića 
na sjednici održanoj dana 13. veljače 2014. godine 
donosi 

R J E Š E N J E
o razrješenju i imenovanju člana

Upravnog vijeća Pučkog otvorenog 
učilišta „Dr. Ante Starčević“

I 

 Za  člana  Upravnog vijeća Pučkog otvorenog 
učilišta „Dr. Ante Starčević“, iz reda zaposlenih, 
razrješuje se i ponovno imenuje Ivica Čačić.

II

 Član Upravnog vijeća iz točke I ovog Rješenja 
imenuju se na vrijeme od 4 (četiri) godine.

III

 Ovo Rješenje stupa na snagu dan nakon dana 
objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 

Klasa: 119-01/13-01/11
Urbroj: 2125/01-01-14-04
Gospić, 13. veljače 2014.  godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 33. Statuta Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 
1/12, 2/12, 3/13 - pročišćeni tekst) i članka 4. Odluke o 
osnivanju „Službenog vjesnika Grada Gospića“ br. 
1/94), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici 
održanoj dana 13. veljače 2014. godine donijelo je

Z A K LJ U Č A K
o imenovanju članova Redakcijskog kolegija 

„Službenog vjesnika Grada Gospića“

I

 Za članove Redakcijskog kolegija „Službenog 
vjesnika Grada Gospića“ imenuju se:

 1. Petar Radošević, za predsjednika,
 2. Slaven Stilinović, dipl.ing., za člana,
 3. mr.cs. Luka Matijevć, dipl.ing, za člana
 4. Anela Serdar Pašalić, prof., za člana
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Članak 3.

 Grad Gospić će sklopiti ugovor s Veterinarskom 
ambulantom Gospić d.o.o., OIB: 35156643124, Bana 
Josipa Jelačića 9, Gospić, davateljem usluge koji 
obavlja navedene poslove na području Grada Gospića.
 Davatelj usluga iz stavka 1. ovog članka, dužan je 
cijenu označavanja (mikročipiranja) pasa umanjiti za 
iznos od 50,00 kuna po označenom psu u koji je 
uračunat i porez na dodanu vrijednost.
 Isplata se vrši temeljem ispostavljenih računa iz 
Proračuna Grada Gospića za 2014. godinu.

                                                                                   
Članak 4.

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

KLASA: 363-01/14-01/05
URBROJ: 2125/01-02-14-01
Gospić, 09. siječnja 2014. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
    Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

 Na temelju članka 9. i 10. Zakona o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11) i 
članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-
p.t.), Gradonačelnik Grada Gospića donosi

P L A N
prijma u upravna tijela 

Grada Gospića za 2014. godinu
                                                                                          
I

 Ovim Planom utvrđuje se prijam službenika i 
namještenika u upravna tijela  Grada Gospića za 2014. 
godinu.

II

 Plan sadrži podatke:
  - o stvarnom stanju popunjenosti radnih mjesta u 
   upravnim tijelima i  Jedinici unutarnje revizije 
   Grada Gospića, 
  - planu prijma u upravna tijela Grada Gospića za 
   2014. godinu.

III

 U upravnim tijelima Grada Gospića i Jedinici 
unutarnje revizije Grada Gospića na dan 31. prosinca 
2013. godine zaposleno je ukupno 46 službenika i 5  
namještenika.

IV

 U upravnim tijelima Grada Gospića, sukladno 
potrebama upravnih tijela i predviđenim financijskim 
sredstvima u Proračunu Grada Gospića za 2014. 
godinu planira se popuniti potreban broj:
 •  službenika na neodređeno vrijeme:
   - 1 sveučilišni prvostupnik struke ili stručni 
    prvostupnik struke,
 •  vježbenika

 - Osnovna škola dr. Jure Turića, Gospić 
  28.01.2014. godine (utorak) od 10.00  do 12.00 
  sati,
 - Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik, 
  Lički Osik 28.01.2014. godine (utorak) od 12.00  
  do 14.00 sati,
 - Osnovna škola dr. Ante Starčević Pazarište 
  Klanac, Klanac 29.01.2014. godine (srijeda) od 
  10.00 do 12.00 sati.

 Izbori se provode u navedenim matičnim i 
pripadajućim područnim osnovnim školama, na 
mjestima koje utvrde same škole. U izborima imaju 
pravo sudjelovati svi učenici i učenice od 5. do 8. 
razreda.

II

 Škola  je dužna u roku od 15. dana od dana izbora 
dostaviti podatke o izabranim učenicima za članove 
Dječjeg gradskog vijeća Grada Gospića Odsjeku za 
društvene djelatnosti pri Gradskom upravnom odjelu za 
samoupravu i upravu Grada Gospića, Budačka 55, 
Gospić.

III

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

KLASA: 602-01/14-01/03
URBROJ: 2125/01-02-14-03
Gospić, 21. siječnja 2014. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
    Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

 Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 
br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12 i 19/13) i članka 49. Statuta Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 
5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13 – pročišćeni tekst), 
Gradonačelnik Grada Gospića dana 09. siječnja 2014. 
godine donosi

O D L U K U
o sufinanciranju označavanja (mikročipiranja) 

pasa u 2014. godini na području Grada Gospića

Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuje se način sufinanciranja 
označavanja (mikročipiranja) pasa u 2014. godini na 
području Grada Gospića.

Članak 2.

 Grad Gospić će u 2014. godini sufinancirati 50,00 
kuna po označenom mikročipiranju psa, s tim da se 
mikročipiranje odnosi na pse najkasnije 6 mjeseci od 
dana štenjenja, odnosno do iskorištavanja predviđenih 
financijskih sredstava. 
 Ukupna financijska sredstva koja se osiguravaju za 
namjenu iz stavka 1. ovog članka iznose 10.000,00 
kuna i predviđena su u proračunu Grada Gospića za 
2014. godinu. 
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web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Klasa: 100-01/14-01/03
Urbroj: 2125/01-02-14-02
Gospić, 14. siječnja 2014. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
    Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

 Na temelju članka 95. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 
55/11, 90/11 i 50/12) i članka 49. Statuta Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ broj 7/9, 5/10, 7/10, 
1/12, 2/12, 3/13 - p.t.), Gradonačelnik Grada Gospića, 
dana. 29. siječnja 2014. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o utvrđivanju Konačnog prijedloga
CILJANIH III IZMJENA I DOPUNA 

PROSTORNOG PLANA 
UREĐENJA GRADA GOSPIĆA

Članak 1.

 Na temelju Nacrta konačnog prijedloga CILJANIH 
III IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA 
UREĐENJA GRADA GOSPIĆA, Izvješća o javnoj 
raspravi o Prijedlogu Plana i mišljenja tijela i osoba iz 
članka 94. Zakonao prostornom uređenju i gradnji, 
Gradonačelnik Grada Gospića utvrđuje Konačni 
prijedlog  Plana.

Članak 2.

 Konačni prijedlog CILJANIH III IZMJENA I 
DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 
GRADA GOSPIĆA,  sadrži tekstualni i grafički dio 
Plana.

Članak 3.

 Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon dana 
objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

Klasa: 350-02/13-01/05
Urbroj: 2125/01-02-14-21
Gospić, 29. siječnja 2014. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
    Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

 Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne 
novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 
86/12 i 94/13), članka 24. Statuta i prethodne 
suglasnosti Grada Gospića, KLASA: 012-03/08-01/01, 
URBROJ: 2125/01-01-13-32, OD 23. prosinca 2013. 
godine, Školski odbor Osnovne škole dr. Franje 
Tuđmana Lički Osik, na sjednici održanoj 22. siječnja 
2014. godine donio je 

O D L U K U
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA 

OSNOVNE ŠKOLE
DR. FRANJE TUĐMANA LIČKI OSIK

Članak 1. 

 U Statutu Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički 

   - 1 magistar struke ili stručni specijalist,

V

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

Klasa: 100-01/14-01/02
Urbroj: 2125/01-02-14-01
Gospić, 17. siječnja  2014. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
    Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

 Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11) i 
članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-
p.t.), Gradonačelnik Grada Gospića donosi

P L A N    P R I J M A
na stručno osposobljavanje bez zasnivanja 

radnog odnosa u Grad Gospić za 2014. godinu

I

 Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog 
odnosa u Grad Gospić u 2014. godini planira se prijam  
17 (sedamnaest) osoba od čega:
 -  6 (šest) osoba sa završenim preddiplomskim i 
   diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim  
    preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim 
   studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim 
   studijem,
 -  3 (tri)  osobe sa završenim preddiplomskim 
   sveučilišnim studijem ili stručnim studijem,
 -  8 (osam) osoba sa stečenom srednjom stručnom 
   spremom.

 Popis radnih mjesta za čije se poslove planira 
stručno osposobljavanje i ustrojstvenih jedinica  u 
kojima su ustrojena ta radna mjesta, broj osoba koje se 
planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i struke 
koje moraju ispunjavati te osobe, utvrđeni su u Tablici 1. 
koja čini sastavni dio ovog Plana.

II

 Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez 
zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s 
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.
 Plan prijma provodit će se ako su sredstva za 
pokriće troškova stručnog osposobljavanja u cijelosti 
osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.

III

 Ukoliko se tijekom tekuće godine ukaže potreba za 
povećanjem, smanjenjem ili primanjem na stručno 
osposobljavanje kandidata stručne spreme ili struke 
koja nije obuhvaćena ovim Planom, pristupit će se 
izmjenama i dopunama ovoga Plana.

IV

 Ovaj Plan  stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“ i 
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Osik, KLASA: 602-01/13-01/1, URBROJ: 2125/26-13-
2, od 8. siječnja 2013. godine, članak 29. mijenja se i 
glasi:
 (1) „O kandidatima za članove školskog odbora 
    članovi učiteljskog vijeća, odnosno članovi   
    vijeća roditelja glasuju tajno prema članku 194. 
    stavku 4. ovog Statuta.
 (2) Za članove imenovani su učitelji i stručni 
    suradnici koji su dobili, odnosno roditelj koji je    
    dobio najveći broj glasova nazočnih članova 
    učiteljskog vijeća, odnosno vijeća roditelja.
 (3) Ako dva ili više kandidata za člana školskog 
    odbora dobiju isti najveći broj glasova,     
    glasovanje za te kandidate se ponavlja sve dok 
    jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova“.

Članak 2. 

 U članku 84. stavak 2. mijenja se i glasi: 
 (2) „Odluku o izboru i Odluku o imenovanju 
    ravnatelja školski odbor donosi javnim    
    glasovanjem u skladu s člankom 65. stavkom 4. 
    ovog Statuta“.

Izdavač: Gradsko vijeće Grada Gospića, Budačka 55, tel. 053/573-900. Uređuje: Redakcijski 
kolegij. Odgovorni urednik: Petar Krmpotić, dipl. politolog. Izlazi latinicom. Godišnja pretplata: 
150,00 kn, cijena pojedinačnog primjerka: 20,00 kn. Žiro račun proračuna kod Hrvatske poštanske 
banke u Gospiću br: 2390001 – 181300004 (model 21 poziv na broj: 7706 – 2540754), „Službeni 
vjesnik Grada Gospića“, Gospić, Budačka 55., Tisak - Og. grafika d.o.o., V. Nazora 8, Ogulin. 
Naklada: 80 primjeraka.

Članak 3. 

 U članku 168. stavak 1. mijenja se i glasi:
 (1) „Roditelji učenika na roditeljskom sastanku 
    razrednih odjela iz svojih redova svake četiri  
    godine biraju jednog predstavnika za vijeće 
    roditelja škole“.

Članak 4. 

 U članku 170. stavak 4. mijenja se i glasi: 
 (4) „Mandat članova vijeća roditelja potvrđuje se 
    svake četiri godine“.

Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana 
objave na oglasnoj ploči Osnovne škole dr. Franje 
Tuđmana Lički Osik. 

KLASA: 602-01/14-01/2
URBROJ: 2125/26-14-1
Lički Osik, 22. siječnja 2014. godine

Predsjednica Školskog odbora
Vesna Orešković, v.r.
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