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 Na temelju članka 56. stavka 1. i 5. Zakona o 
prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ br. 
82/13) i članka 33. Statuta Grada Gospića („Službeni 
vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 
3/13 – p.t.), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici 
održanoj dana 31. ožujka 2014. godine donosi 

O D L U K U 
o autotaksi prijevozu

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

 Ovom se Odlukom uređuje organizacija i način 
obavljanja autotaksi prijevoza na području Grada 
Gospića i prigradskih naselja (u daljnjem tekstu: Grad), 
autotaksi vozila, autotaksi stajališta i cijena usluge 
autotaksi prijevoza. 

Članak 2.

 Autotaksi prijevoz se obavlja sukladno zakonu, 
kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu (u 
daljnjem tekstu: Zakon) i ovom Odlukom. 

Članak 3.

 Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju 
slijedeće značenje: 
 1. autotaksi prijevoz je djelatnost prijevoza putnika 
   koja se obavlja osobnim automobilom ako se 
   putnik ili skupina putnika uzimaju na jednom 
   mjestu a prijevoz obavlja na temelju jedne 
   narudžbe i uz jedno plaćanje za obavljeni 
   prijevoz,
 2. autotaksi prijevoznik je pravna ili fizička osoba 
   koja obavlja djelatnost autotaksi prijevoza, 
 3. vozač autotaksi vozila je osoba koja upravlja 
   autotaksi vozilom i ima položen ispit iz članka 21. 
   ove Odluke, 
 4. autotaksi vozilo je osobni automobil namijenjen 
   za obavljanje autotaksi prijevoza, a ispunjava 
   uvjete određene propisom kojim se utvrđuju 
   posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni 
   cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe te 
   ovom Odlukom, 
 5. dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza je akt 
   na temelju kojeg se obavlja autotaksi prijevoz na 
   području i sa područja Grada. 

II. ORGANIZACIJA OBAVLJANJA AUTOTAKSI 
    PRIJEVOZA 

Članak 4.

 Autotaksi prijevoz na području i sa područja Grada 
obavlja se na temelju dozvole za obavljanje autotaksi 
prijevoza (u daljnjem tekstu: dozvola). 
 Dozvolu iz stavka 1. ovoga članka izdaje Grad, 
Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu (u 
daljnjem tekstu: Odjel). 
 Dozvola se izdaje na vrijeme od 5 godina. 
 Dozvola nije prenosiva i može je koristiti samo 
autotaksi prijevoznik kojem je izdana (jedno vozilo - 
jedna dozvola). 
 Odjel vodi upisnik izdanih dozvola. 

Članak 5.

 Oblik i sadržaj dozvole, visinu naknade za izdavanje 
dozvole te sadržaj i način vođenja upisnika iz članka 4. 
stavka 5. ove Odluke utvrđuje Gradonačelnik Grada 
Gospića (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik). 
 Autotaksi prijevoznik je dužan najkasnije u roku od 
30 dana od dana izdavanja dozvole započeti s 
obavljanjem autotaksi prijevoza. 

Članak 6.

 Dozvola se izdaje pravnoj ili fizičkoj osobi sa 
sjedištem/prebivalištem na području Grada koja: 
 1. ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi 
   prijevoza, 
 2. ima položen ispit odnosno zaposlenog vozača s 
   položenim ispitom iz članka 21. ove Odluke, 
 3. dokaže da autotaksi vozilo kojim će obavljati 
   autotaksi prijevoz ispunjava uvjete iz članka 17. 
   ove Odluke. 

Članak 7.

 Dozvola se izdaje na osnovu pisanog zahtjeva 
prijevoznika. 
 Uz zahtjev, prijevoznik mora priložiti i slijedeće 
dokumente: 
 1. licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza, 
 2. uvjerenje o položenom ispitu iz članka 21. ove 
   Odluke, 
 3. presliku prometne dozvole, 
 4. cjenik usluge autotaksi prijevoza, 
 5. uvjerenje da ima podmirene obveze prema 
   Gradu po bilo kojoj osnovi,
 6. izvješće Državnog zavoda za mjeriteljstvo o 
   ispitivanju taksimetra,
 7. dokaz o plaćenoj naknadi za izdavanje dozvole.
 Prijevoznik je u zahtjevu dužan navesti broj 
potrebnih dozvola i vrijeme za koje se dozvola traži. 

Članak 8.

 Odjel će odbiti zahtjev za izdavanje dozvole ako 
autotaksi prijevoznik ne ispunjava uvjete iz članka 6. i 7. 
ove Odluke. 
 Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole 
donosi Odjel. 
 Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka, autotaksi 
prijevoznik može izjaviti žalbu nadležnom tijelu 
sukladno zakonu.

Članak 9.

 Autotaksi prijevozniku dozvola prestaje važiti prije 
isteka vremena na koje je izdana u sljedećim 
slučajevima: 
 1. prestankom važenja licencije, 
 2. na zahtjev autotaksi prijevoznika, 
 3. ako autotaksi prijevoznik prestane ispunjavati 
   bilo koji od uvjeta na osnovu kojih je dobio 
   dozvolu, 
 4. prestankom pravne osobe ili smrću fizičke osobe 
   autotaksi prijevoznika, 
 5. ako autotaksi prijevoznik iz neopravdanih 
   razloga ne obavlja autotaksi prijevoz na temelju 
   izdane dozvole uzastopno duže od 30 dana, 
 6. ako autotaksi prijevoznik ne obavlja prijevoz 
   sukladno odredbama zakona i ove Odluke. 
 Rješenje o prestanku važenja dozvole donosi 
Odjel. 
 Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka, autotaksi 
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prijevoz završiti dolaskom na odredište te putniku izdati 
račun za obavljeni prijevoz. 
 Vozač autotaksi vozila dužan je po završetku 
prijevoza pregledati vozilo, a nađene stvari prijaviti 
najbližoj policijskoj postaji. 
 Ako zbog kvara na vozilu prijevoz nije moguće 
završiti, autotaksi prijevoznik dužan je osigurati putniku 
drugo vozilo za prijevoz do odredišta. 

IV. AUTOTAKSI VOZILO 

Članak 17.

 Autotaksi vozilo mora, osim uvjeta utvrđenih 
propisom kojim se određuju posebni uvjeti za vozila 
kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za 
vlastite potrebe, ispunjavati i slijedeće uvjete: 
 1. najmanju snagu pogonskog motora od 65 kW,
 2. najmanje četvora bočna vrata,
 3. može imati najviše devet sjedala u koje se ubraja 
   i sjedalo za vozača, 
 4. ugrađen taksimetar odobrenog tipa, umjeren i 
   postavljen na vidljivom mjestu u vozilu, 
 5. ugrađen klima uređaj,
 6. ugrađenu svjetleću oznaku „TAXI“ postavljenu 
   na krovu vozila koja mora svijetliti kad je vozilo 
   slobodno za vožnju,
 7. mora imati na bočnim stranama istaknuto 
   obilježje "TAXI" te naziv pravne odnosno ime 
   fizičke osobe kojoj je izdana dozvola, a na 
   prednjem staklu naljepnicu sa brojem i 
   vremenom važenja dozvole. 

Članak 18.

 Autotaksi prijevoznik može autotaksi vozilo koristiti 
za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje, pod 
uvjetom da reklamne poruke i oglasi ne zaklanjaju 
obilježja na autotaksi vozilu istaknuta sukladno članku 
17. stavku 1. točki 7. ove Odluke. 

V. AUTOTAKSI STAJALIŠTE 

Članak 19.

 Lokacije za autotaksi stajališta i broj stajališnih 
mjesta utvrđuje Gradonačelnik. 
 Zabranjeno je duže zaustavljanje autotaksi vozila 
na mjestima koja nisu obilježena kao autotaksi 
stajalište. 
 Autotaksi stajališta obilježavaju se odgovarajućim 
vertikalnim znakom. 
 Na vertikalnom znaku upisuje se naziv autotaksi 
stajališta, broj stajališnih mjesta i radno vrijeme. 
 Na autotaksi stajalištu ne smije stajati više autotaksi 
vozila nego što ima obilježenih stajališnih mjesta. 
 Uređivanje i održavanje autotaksi stajališta obavlja 
Grad. 

VI. CIJENA USLUGE AUTOTAKSI PRIJEVOZA 

Članak 20.

 Cijenu usluge autotaksi prijevoza utvrđuje 
prijevoznik. 
 Cijena usluge autotaksi prijevoza utvrđuje se 
Cjenikom, kojeg ovjerava Odjel. 

 Cjenik iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati: 
 1. cijenu za relaciju do 3 km koja je fiksna i 

prijevoznik može izjaviti žalbu nadležnom tijelu 
sukladno zakonu. 

Članak 10.

 Autotaksi prijevoznik sa sjedištem odnosno 
prebivalištem izvan područja Grada može obavljati 
autotaksi prijevoz na području Grada isključivo ako mu 
je područje Grada krajnje odredište za pružanje usluge 
autotaksi prijevoza ili ako je u prolazu. 

III. NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA 

Članak 11.

 Autotaksi prijevoz se obavlja u vremenu od 00,00 
do 24,00 sata. 
 Autotaksi prijevoz se obavlja na način da vozač 
autotaksi vozila putnika ili skupinu putnika prima na 
jednom mjestu. 

Članak 12.

 Vozač autotaksi vozila prima putnika na njegov 
zahtjev na mjestu koje odredi putnik pod uvjetom da to 
ne zabranjuju prometni propisi. 

Članak 13.

 Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, vozač 
autotaksi vozila dužan je u vozilu imati: 
 1. dozvolu, 
 2. cjenik usluga autotaksi prijevoza, 
 3. plan Grada. 
 Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, vozač 
autotaksi vozila mora biti uredno odjeven, uljudno se 
odnositi prema putnicima, ne smije pušiti u vozilu, a 
autotaksi vozilo mora biti uredno i čisto. 

Članak 14.

 Vozač autotaksi vozila dužan je pružiti uslugu 
autotaksi prijevoza svakoj osobi koja naruči prijevoz 
bez obzira na duljinu i vrijeme vožnje, osim u slučaju 
ako je naručitelj pod utjecajem alkohola ili drugih 
opojnih sredstava te ako su naručitelj ili njegova prtljaga 
prljavi u tolikoj mjeri da bi mogli oštetiti ili uprljati 
unutrašnjost vozila ili je prtljaga u toj mjeri obimna da ne 
može stati u prostor za prtljagu. 

 Vozač autotaksi vozila može, uz prethodnu 
suglasnost putnika, u autotaksi vozilo primiti više 
putnika koji idu u istom pravcu. 

 U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, usluga 
autotaksi prijevoza naplaćuje se kao jedna vožnja. 
Vozač autotaksi vozila dužan je prijevoz obaviti 
najkraćim putem odnosno putem kojeg odredi putnik, 
bez usputnog zaustavljanja. 

Članak 15.

 Vozač autotaksi vozila dužan je na početku vožnje 
uključiti taksimetar. 
 Naplata usluge autotaksi prijevoza obavlja se od 
trenutka kada putnik uđe u autotaksi vozilo, bez obzira 
na koji je način prijevoz naručen. 

Članak 16.

 Vozač autotaksi vozila dužan je naručeni autotaksi 
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   predstavlja startnu cijenu, 
 2. cijenu za jedan kilometar vožnje izraženu u 
   kunama (bez lipa), za relaciju preko 3 km, 
 3. cijenu za jedan sat vožnje brzinom manjom od 
   granične ili za stajanje 
 4. cijenu za vožnju noću. 

 Vožnjom noću, u smislu ove Odluke, smatra se 
vožnja u vremenu od 22,00 sata do 06,00 sati. 
 Prijevoz prtljage uključen je u cijenu usluge 
autotaksi prijevoza utvrđenu Cjenikom iz stavka 2. 
ovoga članka. 
 Cijena usluge autotaksi prijevoza za relacije duže 
od 25 kilometara i kućnih ljubimaca utvrđuje se 
slobodnom pogodbom prije početka prijevoza. 

 Maksimalni iznos cijene usluge autotaksi prijevoza 
iz stavka 3. točke 1. 2. 3. i 4. ovoga članka utvrđuje 
Gradonačelnik. 

VII. ISPIT ZA VOZAČA AUTOTAKSI VOZILA 

Članak 21.

 Vozač autotaksi vozila mora imati položen ispit o 
poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, 
gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim 
značajnim objektima i znamenitostima na području 
Grada. 
 Program ispita, vrijeme i način provjere znanja 
propisuje Odjel. 
 Ispit se polaže pred Povjerenstvom kojeg imenuje 
Gradonačelnik. 
 Povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka čine 
predsjednik i dva člana, od kojih je jedan predstavnik 
Turističke zajednice Grada Gospića, a dva člana su 
predstavnici Grada. 
 O položenom ispitu Povjerenstvo izdaje uvjerenje. 

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o obavljanju autotaksi prijevoza 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 2/96). 

Članak 23.

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

Klasa: 340-05/14-01/01
Urbroj: 2125/01-01-04-03
Gospić, 31. ožujka 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 i 3/13-p.t.), Gradsko vijeće Grada Gospića 
na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2014. godine 
donijelo  je

O D L U K U
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog 
vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o povećanju 

broja zaposlenih 

I

 Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića Pahuljica o povećanju broja zaposlenih u 
Dječjem vrtiću Pahuljica, Gospić, Klasa: 601-02/14-
03/07, Urbroj: 2125/40-03-14-2, koja je donesena na 
sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica, 
Gospić dana 06. ožujka 2014. godine.

II

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

KLASA: 119-01/14-01/03
URBROJ: 2125/01-01-14-04
Gospić, 31. ožujka 2014. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom 
odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 
107/07, 94/13) i članka 33. Statuta Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 05/10, 7/10, 
1/12, 2/13, 3/13-p.t.),  Gradsko vijeće Grada Gospića 
na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2014. godine 
donijelo je 

O D L U K U 
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 
Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Dječjeg vrtića Pahuljica, Gospić 

 
I

 Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Odluke o 
izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pahuljica, 
Gospić, koja je donesena na sjednici Upravnog vijeća 
održanoj 06. ožujka 2014. godine, (Klasa: 601-02/14-
03/08; Urbroj: 2125/40-03-14-3). 

II

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

KLASA: 118-01/14-01/01
URBROJ: 2125/01-01-14-04
Gospić, 31. ožujka 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 31. ožujka 
2014. godine donosi 

O D L U K U
o davanju suglasnosti poduzeću 

Komunalac Gospić d.o.o. za nabavu radnog 
stroja - kompaktora
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prikazu članka 2. točka 25. mijenja se i glasi:

 „25. Viši referent za gradske poreze 1,89“.

Članak 2.

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

Klasa: 118-06/10-01/01 
Urbroj: 2125/01-01-14-27
Gospić, 31. ožujka  2014. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

 Temeljem članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju 
(„NN“ br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) 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 31. ožujka  2014. godine donosi 

O D L U K U 
o usvajanju Izvješća o stanju zaštite i 

spašavanja na području 
Grada Gospića u 2013. godini

Članak 1.

 Usvaja se Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na 
području Grada Gospića u 2013. godini.

Članak 2.

 Izvješće iz članka 1. sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

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

Klasa: 810-03/12-01/22                                             
Urbroj: 2125/01-01-14-15 
U Gospiću, 31. ožujka  2014.  godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

 Na temelju  članka 27. stavka 2. Zakona o muzejima 
(„NN“ br. 142/98, 65/09) 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 31. ožujka 2014. godine donosi

O D L U K U
o razrješenju i imenovanju ravnateljice 

Muzeja Like Gospić

Članak 1.

 Gradsko vijeće Grada Gospića na prijedlog 
Upravnog vijeća Muzeja Like Gospić s danom 28. 
travnja 2014. godine razrješuje i sa danom 29. travnja 
2014. godine ponovno imenuje Vesnu Bunčić, prof. iz 
Gospića, za ravnateljicu Muzeja Like Gospić.

Članak 1.

 Daje se suglasnost komunalnom poduzeću 
Komunalac Gospić d.o.o., Bužimska 10, (u daljnjem 
tekstu: Korisnik) za nabavu radnog stroja – 
kompaktora, za rad na odlagalištu komunalnog otpada, 
procijenjene vrijednosti 2.689.621,88 kuna s PDV-om.  
 Korisnik se obvezuje provesti otvoreni postupka 
javne nabave radnog stroja - kompaktora  sukladno 
Zakonu o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11, 
83/13, 143/13 i 13/14).  

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 temeljem 
Odluke Fonda od 04. ožujka 2014. godine, Klasa: 024-
04/14-03/3, Ur. broj: 563-01/01-14-9.   
 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 radnog 
stroja - kompaktora  s komunalnim poduzećem  
Komunalac Gospić d.o.o.. 

Članak 3.

 Korisnik se obvezuje dostaviti Fondu za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost 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: 351-04/13-01/01
Ur.br.: 2125/01-01-14-06
U Gospiću, 31. ožujka 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 31. ožujka 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, 6/13, 1/14) u tabelarnom 
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Članak 2.

 Ravnateljica iz članka 1. ove Odluke imenuje se na 
vrijeme od četiri (4) godine.

Članak 3. 

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

Klasa: 119-01/14-01/05
Urbroj: 2125/01-01-14-04
Gospić, 31. ožujka 2014. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

 Temeljem članka 27. stavka 2. Zakona o zaštiti od 
elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 
174/04) 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 31. ožujka 2014. godine 
donosi 

O D L U K U 
o osnivanju i imenovanju članova 

Gradskog povjerenstva za procjenu 
štete od elementarnih nepogoda na 

području Grada Gospića  

Članak 1.

 Osniva se Gradsko povjerenstvo za procjenu štete 
od elementarnih nepogoda nastalih na području Grada 
Gospića (u nastavku teksta: Povjerenstvo). 
Za članove Povjerenstva imenuju se:
 1. Josip Kovačević, za  predsjednika, 
 2. Slaven Stilinović, za zamjenika  predsjednika,
 3. Pavao Pavelić, za člana,
 4. Dragica Lazić, za člana, 
 5. Dragan Jovanović, za člana,
 6. Nenad Bubaš, za člana.

 Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od 
četiri godine.

Članak 2.

 Povjerenstvo obavlja slijedeće poslove:

 1. utvrđuje štetu za područje grada te organizira i 
   usklađuje njezinu procjenu, 
 2. surađuje sa županijskim povjerenstvom, 
   odnosno općinskim povjerenstvom, 
 3. potvrđuje štetu, za čije otklanjanje, odnosno 
   ublažavanje se odobravaju sredstva iz 
   proračuna  Grada, 
 4. predlaže Državnom povjerenstvu odobrenje 
   žurne pomoći prema žurnom postupku, na 
   temelju izvješća i mišljenja županijskog 
   povjerenstva, 
 5. daje podatke za proglašenje elementarne 
   nepogode, 
 6. Županijskom povjerenstvu prijavljuje štetu 
   prema redovitom postupku, 
 7. izrađuje izvješća o štetama i utrošku sredstava 

   pomoći. 

Članak 3.

 Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo 
obavlja Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu.

Članak 4.

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o osnivanju i imenovanju članova Gradskog 
povjerenstva za procjenu štete od elementarnih 
nepogoda na području Grada Gospića  („Službeni 
vjesnik Grada Gospića“ br. 6/03).

Članak 5.

 Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od 
dana objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.  

KLASA: 920-11/14-01/02
URBROJ: 2125/01-01-14-03
Gospić, 31. ožujka  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 19.  
stavka 7.  Statuta  Kulturno informativnog centra 
Gospić, javne ustanove za kulturu („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 4/10, 7/10), Gradsko vijeće  Grada 
Gospića na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2014. 
godine donosi 

R J E Š E N J E
o  imenovanju člana Upravnog vijeća 

Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne 
ustanove za kulturu

I 

 U Upravno vijeće  Kulturno Informativnog Centra 
Gospić, javne ustanove za kulturu iz reda zaposlenika 
imenuje se Tomislav Mataić iz Gospića.

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: 119-01/14-01/04
Urbroj: 2125/01-01-14-04
Gospić, 31. ožujka 2014. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu ("Narodne Novine", br. 
26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 
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94/13 i 153/13) 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 31. ožujka 
2014.  godine donosi 

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2013. godinu

I.

 Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. 
godinu.

II.

 Izvješće o prihvaćanju Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu čini 
sastavni dio ovog Zaključka. 

III.

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

Klasa:  361-02/12-01/50
Urbroj: 2125/01-01-14-09
Gospić, 31. ožujka 2014. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 28. stavak  4. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu ("Narodne Novine" br. 
26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 
94/13 i 153/13) i članka 33. Statuta Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 
1/12, 2/13 i 3/13 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće 
Grada Gospića na sjednici održanoj dana 31. ožujka 
2014. godine donosi 

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2013. godini

I.

 Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini.

II.

 Izvješće o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture u 2013. godini čini sastavni 
dio ovog Zaključka. 

III.

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

Klasa:  361-02/12-01/48

Urbroj: 2125/01-01-14-09
Gospić , 31. ožujka  2014. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 20. Zakonu o održivom 
gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 94/13) 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 31. ožujka 2014. godine donosi 

Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana 

gospodarenja otpadom 
Grada Gospića za 2013. godinu

I.

 Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja 
otpadom Grada Gospića za 2013. godinu. 

II.

 Sastavni dio ovog Zaključka čini Izvješće o 
izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Gospića 
za 2013. godinu.

III.

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

Klasa: 351-02/10-01/05 
Urbroj: 2125/01-01-14-16
Gospić 31. ožujka 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 31. ožujka 
2014. godine donosi 

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 

radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 
djelatnosti u 2013. godini

Članak 1.

 Gradsko vijeće Grada Gospića donijelo je dana 19. 
prosinca 2012. godine Program  radova kapitalnih 
ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2013. godini, 
te dana 28. studenoga 2013. godine Izmjene 
Programa.
 Programom radova kapitalnih ulaganja u objekte 
društvenih djelatnosti u 2013., planirano je ostvarenje 
sredstava u iznosu od 4.163.500,00 kuna. 
Izmjenama Programa planirana su sredstva u iznosu 
od 2.945.500,00 kuna.

Članak 2.
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 Nastavno se iskazuju podaci o izvršenju Programa 
radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 

Redni
PLAN	2013. Plana Plana

Indeks
0,0%

1. 130.000,00 180.000,00 121.025,00 67,2
2. Kulturno	informativni	

500.000,00 0,00 0,0 0,0

3. 1.000.000,00 0,00 0,0 0,0

4. -a 128.500,00 106.800,00 106.770,78 100,0

5. 2.405.000,00 2.572.200,00 2.852.200,60 110,9
6

0,00 86.500,00 87.437,50 101,1

UKUPNO: 4.163.500,00 2.945.500,00 3.167.433,88 107,5

djelatnosti u 2013. godini prema vrsti objekata u odnosu 
na planske postavke:

Članak 3.

 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića".

 Klasa: 361-01/12-01/17
Urbroj: 2125/01-01-14-08
Gospić, 31. ožujka 2014. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 16. Uredbe o uvjetima za kupnju 
obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na 
područjima posebne državne skrbi ("Narodne novine" 
broj 19/11, 56/11 i 3/13) 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 31. ožujka 2014. godine donosi 

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 

Programa utroška sredstava od prodaje
 kuća i stanova u državnom vlasništvu na 

području posebne državne skrbi za 
Grad Gospić u 2013. godini

Članak 1.

 Gradsko vijeće Grada Gospića je na sjednici 
održanoj dana 19. prosinca 2012. godine donijelo 
Program utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u 
državnom vlasništvu na području posebne državne 
skrbi za Grad Gospić u 2013. godini, te dana 28. 
studenog 2013. godine Izmjenu Programa.
 Program je donesen temeljem članka 16. Uredbe o 
uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u državnom 
vlasništvu na područjima posebne državne skrbi ("NN" 
broj 19/11, 56/11 i 3/13), kojom je utvrđeno da su 
sredstva od prodaje kuća i stanova prihod jedinica 
lokalne samouprave i uplaćuju se na njihov račun, te da 
se uplaćena sredstva mogu koristiti za izgradnju i 
obnovu komunalne infrastrukture, stambeno 
zbrinjavanje, izgradnju socijalnih stanova te podizanja 
standarda stambenog fonda.
 Navedenim Programom i Izmjenama Programa, 
planirana su sredstva u iznosu od 446.890,000 kuna.

Članak 2.

Predmetnim Programom i Izmjenama Programa, 

planirana su sredstva u iznosu od 446.890,00 kuna, 
dok su ista ostvarena u Proračunu Grada u iznosu od 
70.264,97 kuna.

Članak 3.

 Sredstva iz članka 2. ovog Zaključka utrošena su za 
izgradnju i obnovu komunalne infrastrukture sukladno 
Programu gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2013. godinu.    

Članak 4.

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

Klasa: 370-01/12-01/15
Urbroj: 2125/01-01-14-09
Gospić 31. ožujka 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 31. ožujka 
2014. godine donosi 

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 

Programa utroška sredstava šumskog 
doprinosa u 2013. godini

Članak 1.

 Gradsko vijeće Grada Gospića je na sjednici 
održanoj dana 19. prosinca 2012. godine donijelo 
Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 
2013. godini.
 Program se donosi temeljem članka 65. Zakona o 
šumama  kojim je utvrđeno da pravne osobe koje 
obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni 
sortimenti) plaćaju šumski doprinos u visini 3,5% od 
prodajne cijene proizvoda na panju, a u brdsko-
planinskim područjima i područjima od posebne 
državne skrbi 5% od prodajne cijene proizvoda na 
panju.

Članak 2.

 Sredstva šumskoga doprinosa koriste se isključivo 

Stranica 20 Službeni vjesnik Grada Gospića Broj 02/14

NA VRH



za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture. 
 Programom utroška sredstava šumskog doprinosa 
u 2013. godini  planirano je ostvarenje sredstava u 
iznosu od 527.500,00 kuna. 

Članak 3.

 Nastavno se iskazuju podaci o izvršenju Programa 
utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini 
prema vrsti objekata u odnosu na planske postavke:

2013.
Izvršenje

INDEKS
1 2 3 4

59,6527.500,00

527.500,00

527.500,00

Šumski	doprinos	 314.220,66

314.220,66

314.220,66

Sukladno	Programu	gradnje	
objekata	i	uređaja	komunalne	
infrastrukture	za	2013.	godinu	
sredstva	se	koristite	za	građenje	
objekata	i	uređaja	komunalne	
infrastrukture	i	to	za:	javne	
površine	(Projektna	dokumentacija	
za	uređenja	naselja	Lički	Osik,),	
nerazvrstane	ceste	(cesta	zgrade	
POS-a	i	javnu	rasvjetu	(projekt	
energ.	učinkovita	javna	rasvjeta)

          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.) i članka 4. Odluke o javnim 
priznanjima Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 2/09), Gradsko vijeće Grada Gospića na 
sjednici održanoj dana 31. ožujka 2014. godine donijelo 
je

O D L U K U 
o broju i vrsti javnih priznanja 

Grada Gospića
u 2014. godini

I

 Ovom Odlukom utvrđuje se broj i vrsta javnih 
priznanja koja Grad Gospić može dodijeliti u 2014. 
godini.

II

 Grad Gospić u 2014. godini može dodijeliti:

 - najviše 5 (pet) javnih priznanja „Priznanje Grada 
  Gospića“,
 - najviše 1 (jedno) javno priznanje „Nagrada Grada 
  Gospića.“

III

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

Klasa: 061-01/14-01/01
Urbroj: 2125/01-01-14-03
Gospić,  31. ožujka 2014. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 
61/11) i na temelju 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 
dana 28. ožujka  2014. godine donosi 

O D L U K U
o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu

Gradske uprave Grada Gospića

Članak 1.

 U Pravilniku o unutarnjem redu Gradske uprave 
Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića „ br. 
9/10, 6/11, 3/12, 7/12, 8/12, 6/13), mijenja se točka „3.a“  
tabelarnog prikaza Sistematizacije radnih mjesta II, 
Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu. 

Članak 2.

 Sastavni dio ove Odluke je Tabelarni prikaz V 

Članak 4.

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

Klasa: 402-01/12-01/182   
Urbroj: 2125/01-01-14-06
Gospić 31. ožujka 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 31. ožujka 2014. godine 
donijelo je

Z A K LJ U Č A K
 o prihvaćanju Izvješća o provedbi Izvedbenog 

plana ostvarivanja prava i potreba djece 
Grada Gospića za 2013. godinu

I

 Ovim Zaključkom prihvaća se Izvješće o provedbi 
Izvedbenog plana ostvarivanja prava i potreba djece 
Grada Gospića za 2013. godinu Klasa: 612-01/14-
01/01,  Urbroj :  2125/01-02-14-02 kojeg je 
Koordinacijski odbor za provedbu akcije „Gradovi i 
općine – prijatelji djece” usvojio dana 20. veljače 2014. 
godine.

II

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

KLASA: 612-01/14-01/01
URBROJ: 2125/01-01-14-09
Gospić, 31. ožujka 2014. godine
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   definiraju nadležnosti i odgovornosti svih 
   sudionika te uređuju kontrolne aktivnosti u 
   procesu planiranja, programiranja, izrade i 
   realizacije financijskog plana te u procesu 
   nabave i ugovaranja;
 e) suradnju sa Središnjom harmonizacijskom 
   jedinicom Ministarstva financija.

IV

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o imenovanju voditelja za financijsko 
upravljanje i kontrole (Klasa:470-03/07-01/01, 
URBROJ: 2125/01-02-07-01), od 11. lipnja 2007. 
godine.

V

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

KLASA: 470-03/14-01/01
URBROJ: 2125/01-02-14-01
Gospić, 18. ožujka 2014. godine

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

 Na temelju članka 49. Statuta Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 
1/12, 2/13, 3/13 – p.t.) i članka 4. st. 3. Odluke o grbu i 
zastavi Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 4/94, 2/99 i 3/10), Gradonačelnik Grada 
Gospića dana 19. ožujka 2014. godine donesao je 

R J E Š E NJ E
o odobrenju uporabe grba Grada Gospića

Kuglačkom klubu Policajac Gospić

I

 Ovim Rješenjem odobrava se uporaba grba Grada 
Gospića Kuglačkom klubu Policajac Gospić iz 
Smiljana, Smiljan 13/2, OIB: 29258723957.

II

 Klub iz točke I ovog Rješenja koristit će grb Grada 
Gospića kao dio grba Kuglačkog kluba Gospić. 

III        

 Korisnik je dužan rabiti grb Grada Gospića u skladu 
s odredbama propisanim Odlukom o grbu i zastavi 
Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 
4/94, 2/99, 3/10). 

IV

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

Klasa: 017-01/14-01/01
Urbroj: 2125/01-02-14-02
Gospić, 19. ožujka 2014. godine

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

 Na temelju članka 49. Statuta Grada Gospića 

Izmjena Sistematizacije radnih mjesta II Gradski 
upravni odjel za samoupravu i upravu, kojim je utvrđen 
sadržaj izmijenjene točke  „3.a“  iz članka 1.  ove 
Odluke.

Članak 3.

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

KLASA: 118-01/10-01/08                                                
URBROJ: 2125/01-02-14-16
Gospić, 28. ožujka 2014. godine

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

 Na temelju odredbi članka 7. stavka 2. i 8. stavka 1. 
Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u 
javnom sektoru („Narodne novine“ br. 141/06), te 
odredbi članka 7. stavka 2. i članka 8. Pravilnika o 
provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom 
sektoru (“Narodne novine“ br. 130/11), Gradonačelnik 
Grada Gospića, donosi

O D L U K U
o imenovanju voditelja i koordinatora za 

financijsko upravljanje i kontrole

I

 Ovom Odlukom imenuje se Josip Kovačević, 
dipl.oec., na radnom mjestu pročelnik Gradskog 
upravnog odjela za samoupravu i upravu, voditeljem za 
financijsko upravljanje i kontrole u Gradu Gospiću.

II

 Za koordinatora financijskog upravljanja i kontrole u 
Gradu Gospiću imenuje se Dragica Lazić, na radnom 
mjestu voditelj Odsjeka za proračun i računovodstvo 
Grada Gospića.

III

 Voditelj za financijsko upravljanje i kontrole u 
suradnji s koordinatorom za financijsko upravljanje i 
kontrole treba osigurati provedbu aktivnosti iz članka 8. 
 Pravilnika o provedbi financijskog upravljanja i 
kontrola u javnom sektoru, što uključuje sljedeće:

 a) pružanje savjeta i potpore čelnicima unutarnjih 
   ustrojstvenih jedinica o načinu uspostave, 
   provedbe i razvoja financijskog upravljanja i 
   kontrole u dijelu za koji su oni nadležni;
 b) pripremu i praćenje provedbe Plana uspostave i 
   razvoja financijskog upravljanja i kontrola u 
   skladu s uputama Središnje harmonizacijske 
   jedinice Ministarstva financija;
 c) pripremu Godišnjeg izvješća o sustavu 
   financijskog upravljanja i kontrola u skladu s 
   Naputkom za izradu godišnjeg izvješća o 
   sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom 
   sektoru;
 d) koordinaciju izrade internih akata iz 
   proračunskog ciklusa (pravilnika, naputaka, 
   uputa, smjernica) kojima se razrađuju postupci, 
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Uvratnice kod Cimitera površine 108 m2 i kat.čest.br. 
638/2D, u naravi oranica Kratelj kod Cimitera, površine 
165 m2, obje čestice upisane u z.k.ul. br. 708 k.o. Lički 
Novi, u vlasništvu Štimac Milana iz Ličkog Novog br. 39.

Članak 2.

 Kupnji predmetnih nekretnina pristupa se radi 
potrebe proširenja groblja u Ličkom Novom.

Članak 3.

 Kupoprodajna cijena za obje nekretnine iz članka 1. 
ovog Zaključka prema procjeni Porezne uprave, 
Područnog ureda Gospić o prosječnoj vrijednosti 
poljoprivrednog zemljišta za k.o. Lički Novi iznosi 
2 . 1 8 4 , 0 0  k u n e  ( s l o v i m a :  
dvijestisućestotinuosamdesetčetiri kune), tj. 8,00 
kn/m2.

Članak 4.

 Nakon stupanja na pravnu snagu ovog  Zaključka 
gradonačelnik Grada Gospića zaključit i  će 
kupoprodajni ugovor sa vlasnikom predmetnih 
nekretnina.

Članak 5.

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

O b r a z l o ž e nj e 

 Zbog potrebe proširenja groblja u Ličkom Novom, 
Grad Gospić zainteresiran je za kupnju izravnom 
pogodbom nekretnina označenih kao kat.čest.br. 
638/2B u naravi oranica Uvratnice kod Cimitera 
površine 108 m2 i kat.čest.br. 638/2D u naravi oranica 
Kratelj kod Cimitera površine 165 m2 obje čestice 
upisane u z.k.ul.br. 708 Lički Novi  a u vlasništvu su 
Štimac Milana iz Ličkog Novog br.39.
 Grad Gospić pristupa kupnji predmetnih nekretnina 
izravnom pogodbom temeljem članka 4. st. 1. Odluke o 
uvjet ima, načinu i  postupku gospodarenja 
nekretninama u vlasništvu Grada Gospića, koja 
propisuje da ukoliko je Grad iz posebnih razloga 
zainteresiran za stjecanje točno određenih nekretnina 
(npr. za potrebe izgradnje građevina i opreme 
komunalne infrastrukture, očuvanje kulturne baštine, 
razvoj poduzetništva prema posebnim programima i 
sl.) u stjecanju u vlasništvo te nekretnine primijeniti će 
se postupak izravne pogodbe uzimajući u obzir tržišnu 
vrijednost nekretnine.
 Tržišna vrijednost nekretnine iz članka 1. ovog 
Zaključka utvrđena je prema podacima Porezne uprave 
Područnog ureda Gospić, Klasa: 410-20/14-01/55, 
Urbroj:513-07-09-02/14-2 od 04. ožujka 2014. god., te  
ista za  poljoprivredno zemljište na  području k.o. Lički 
Novi  iznosi 8,00 kn/m2.
 Vlasnik predmetnog zemljišta suglasan je sa 
procijenjenom vrijednošću te se ne protivi prodaji istog.  

Klasa: 940-01/14-01/1
Urbroj:2152/01-02-14-02
Gospić, 21. ožujka 2014. godine

Gradonačelnik Grada Gospića

(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 
1/12, 2/13, 3/13 – p.t.) i članka 5. Odluke o kriterijima 
restrukturiranja dugovanja prema Gradu Gospiću u 
postupcima predstečajnih nagodbi („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 1/14), Gradonačelnik Grada 
Gospića dana 21. veljače 2014. godine donosi

Z A K LJ U Č A K
o imenovanju Povjerenstva za predstečajne 

nagodbe Grada Gospića

Članak 1.

 U Povjerenstvo za predstečajne nagodbe Grada 
Gospića imenuju se: 
 1. Josip Kovačević – predsjednik,
 2. Pavao Pavelić – član,
 3. Dragica Lazić – član,
 4. Katarina Devčić – član,
 5. Nikolina Tonković Čorak – član.

Članak 2.

 Povjerenstvo za predstečajne nagodbe ima zadaću 
postupati sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i 
predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“ br. 108/12 i 
81/13) i Odluci o kriterijima restrukturiranja dugovanja 
prema Gradu Gospiću, u postupcima analize, 
razmatranja i ocjene zahtjeva i plana financijskog 
restrukturiranja kad je nad dužnikom Grada Gospića 
pokrenut postupak predstečajne nagodbe, te predložiti 
gradonačelniku Grada Gospića prihvaćanje ili 
neprihvaćanje sporazuma o prihvaćanju Plana 
financijskog restrukturiranja. 

Članak 3.

 Stručne, administrativne i tehničke poslove, te 
redovito praćenje objava Financijske agencije kao i 
koordinaciju rada Povjerenstva obavlja Odsjek za 
gospodarstvo i ruralni razvoj Grada Gospića.

Članak 4.

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i 
objavljuje se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

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

 Na temelju članka 4. st. 1. Odluke o uvjetima, načinu 
i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu 
Gada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 
8/09 i 10/09) i članka 49. st. 1. t. 5. Statuta Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 
5/10, 1/12, 2/12 i 3/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnik 
Grada Gospića, donosi

Z A K L J U Č A K
o pristupanju kupnji izravnom pogodbom 

nekretnina označenih kao kat.čest.br. 638/2B i 
638/2D k.o. Lički Novi

Članak1.

 Pristupa se kupnji izravnom pogodbom nekretnina 
označenih kao kat.čest.br. 638/2B, u naravi oranica 
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o izboru predsjednika Savjeta mladih
Grada Gospića

I

 Za predsjednika Savjeta mladih Grada Gospića bira 
se Ivica Perišić.

II

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

Klasa: 023-08/14-01/01
Urbroj: 2125/01-01-14-02
Gospić, 05. ožujka 2014.godine

          Predsjedatelj
 Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 12. Odluke o izboru članova 
Savjeta mladih Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“  br. 7/07) i članka 5. Poslovnika o radu 
Savjeta mladih Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“  br. 11/07) Savjet  mladih Grada 
Gospića na 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana   
05. ožujka 2014. godine donosi

O D L U K U
o izboru zamjenika predsjednika
Savjeta mladih Grada Gospića

I

 Za zamjenika predsjednika Savjeta mladih Grada 
Gospića bira se Karmela Baburić.

II

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

Klasa: 023-08/14-01/01
Urbroj: 2125/01-01-14-03
Gospić, 05. ožujka  2014. godine

Predsjednik
    Ivica Perišić, v.r.

    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

I Z M J E N E   I   D O P U N E
Plana prijma u upravna tijela 

Grada Gospića za 2014. godinu

I

 U Planu prijma u upravna tijela  Grada Gospića za 
2014. godinu („Službeni vjesnik Grada Gospića“ 
br.1/14) točki IV stavku 1. podstavku 1. alineja 1. 
mijenja se i glasi:

 „ – 2 sveučilišna prvostupnika struke ili stručna 
 prvostupnika struke,“

II

 Ove Izmjene i dopune  Plan prijma u upravna tijela 
Grada Gospića za 2014. godinu stupaju na snagu 
danom donošenja, a objavit će se u „Službenom 
vjesniku Grada Gospića“.

Klasa: 100-01/14-01/02
Urbroj: 2125/01-02-14-02
Gospić, 31. ožujka  2014. godine

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

 Na temelju članka 12. Odluke o izboru članova 
Savjeta mladih Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 7/07) i članka 5. Poslovnika o radu 
Savjeta mladih Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 11/07), Savjet mladih Grada 
Gospića na 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana  
05. ožujka 2014. godine donosi

O D L U K U
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