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Na temelju članka 33. i članka 70. Statuta Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/09, 
5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-p.t) i članka 5. stavka 2. 
Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na 
području Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada 
Gospića" br.  2/15), Gradsko vijeće Grada Gospića, na 
sjednici održanoj dana 15. travnja 2015. godine, 
donijelo je

O D L U K U
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih 

odbora na području Grada Gospića

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih 
odbora na području Grada Gospića, i to
kako slijedi:
  1. Mjesni odbor Aleksinica
  2. Mjesni odbor Barlete 
  3. Mjesni odbor Bilaj
  4. Mjesni odbor Brušane
  5. Mjesni odbor Budak
  6. Mjesni odbor Bužim
  7. Mjesni odbor Debelo Brdo
  8. Mjesni odbor Divoselo
  9. Mjesni odbor Donje Pazarište
10. Mjesni odbor Gospić
11. Mjesni odbor Kalinovača
12. Mjesni odbor Kaniža
13. Mjesni odbor Klanac
14. Mjesni odbor Lički Čitluk
15. Mjesni odbor Lički Novi
16. Mjesni odbor Lički Osik
17. Mjesni odbor Lički Ribnik
18. Mjesni odbor Medak
19. Mjesni odbor Mogorić
20. Mjesni odbor Mušaluk
21. Mjesni odbor Podoštra
22. Mjesni odbor Smiljan
23. Mjesni odbor Široka Kula
24. Mjesni odbor Trnovac
25. Mjesni odbor Veliki Žitnik
26. Mjesni odbor Vrebac
27. Mjesni odbor Žabica  

 
Članak 2.

U Vijeća mjesnih odbora iz članka 1. ove Odluke 
bira se po pet (5) članova. 

Članak 3.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 31. 
svibnja 2015. godine.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 
mandat svih članova vijeća mjesnih odbora na području 
Grada Gospića.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu 27. travnja 2015. 
godine, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada 

Gospića".

KLASA: 026-01/15-01/02
UR.BROJ: 2125/01-01-15-03
Gospić, 15. travnja 2015. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

Na temelju članka 3. stavka 1. točke 3. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine' br. 
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - 
pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) 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 15. travnja 2015. godine donosi 

O D L U K U
o prijevozu putnika u javnom prometu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način obavljanja 
prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada 
Gospića.

Članak 2.

Prijevoz putnika u javnom prometu na području 
Grada Gospića (u daljnjem tekstu: javni prijevoz) 
obavlja se autobusima. 

Pod javnim prijevozom u smislu ove Odluke smatra 
se javni linijski prijevoz na području Grada Gospića, 
odnosno iz naselja Gospić u sva ostala naselja na 
području Grada Gospića i obratno. 

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, prijevoznik koji 
već obavlja javni prijevoz autobusima, smije na 
određenim linijama i u određenim razdobljima, radi 
manjeg broja putnika, obavljati javni prijevoz vozilima 
koja imaju najmanje devet sjedala, uključujući sjedalo 
za vozača.

Javni prijevoz autobusima obavlja se na određenim 
linijama po unaprijed utvrđenom voznom redu, cijeni i 
općim prijevoznim uvjetima.

Članak 3.

Javni prijevoz obavljaju pravne i fizičke osobe  
registrirane za obavljanje ove djelatnosti na temelju 
koncesije u skladu s važećom Odlukom o komunalnim 
djelatnostima na području Grada Gospića. 

Koncesionar je dužan u obavljanju komunalne 
djelatnosti javnog prijevoza pridržavati se važećeg 
Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, Zakona o 
sigurnosti prometa na cestama, ove Odluke, te drugih 
odluka nadležnih tijela Grada Gospića.

U Obavijesti o namjeri davanja koncesije posebno 
se utvrđuju dodatni uvjeti za davanje koncesije javnog 
prijevoza u skladu sa stavkom 2. ovog članka. 
 

Članak 4.

Na području javnog prijevoza može se obavljati i 

na vrh
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lokalna linija posebnog linijskog prijevoza  putnika. 
Lokalna linija posebnog linijskog prijevoza putnika je 
relacija ili skup relacija na kojima se obavlja  prijevoz 
točno određene vrste putnika (prijevoz zaposlenika do 
mjesta rada i natrag do mjesta stanovanja ili prijevoz 
učenika do škole i natrag i sl.) na području Grada 
Gospića. 

 Članak 5.

Gradsko upravno tijelo nadležno za promet prati 
obavljanje i razvoj javnog prijevoza.

Članak 6.

Koncesionar (u daljnjem tekstu: Prijevoznik) je 
dužan osigurati trajno i kvalitetno obavljanje javnog 
prijevoza putnika, te poduzimati mjere i aktivnosti radi 
povećanja kvalitete usluga i sigurnosti.

II. UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA JAVNOG 
PRIJEVOZA

 
LINIJE JAVNOG PRIJEVOZA
 

Članak 7.

Linija javnog prijevoza je relacija ili skup relacija 
obavljanja prijevoza od početnog do završnog stajališta 
na kojoj se prevoze putnici prema registriranom i 
objavljenom voznom redu s jednim ili više polazaka.

Gradonačelnik odlučuje o uspostavljanju novih i 
ukidanju postojećih linija posebnim aktom.

Promjene na uspostavljenim linijama javnog 
prijevoza kao što su produženje, skraćenje, izmjena 
trase, uspostavljanje i ukidanje stajališta odobrava 
posebnim aktom gradsko upravno tijelo nadležno za 
promet.
 

Članak 8.

Gradsko upravno tijelo nadležno za promet 
registrira linije javnog prijevoza i ovjerava vozni red.

Prijevoznik je dužan obavljati javni prijevoz 
sukladno ovjerenom voznom redu.

Članak 9.

Vozni red mora sadržavati:
- naziv prijevoznika;
- naziv, broj, vrstu i trasu linije;
- naziv i redoslijed stajališta s međustajališnim 
udaljenostima (daljina);

- vrijeme polaska;
- režim održavanja linije (radni dan, subota, 
nedjelja);

- minimalno vrijeme vožnje na liniji;
- broj uključenih vozila na liniji;
- datum početka važenja voznog reda.

 
Članak 10.

 
U slučaju iznenadnog zastoja ili kraćeg poremećaja 

u prometu, prijevoznik je dužan u što kraćem roku 
poduzeti mjere za ponovnu uspostavu redovitog 
prijevoza, odnosno osigurati zamjenski prijevoz 

vlastitim vozilima ili vozilima drugih prijevoznika.
O obustavi prijevoza i načinu osiguranja 

zamjenskog prijevoza, prijevoznik je dužan 
pravodobno obavijestiti građane preko sredstava 
javnog informiranja.

Članak 11.

U slučaju poteškoća u obavljanju javnog  prijevoza 
koje mogu nastupiti ako  prijevoznik obustavi prijevoz 
trajno ili privremeno kao i iz drugih razloga, 
Gradonačelnik donosi posebno rješenje te može 
drugim prijevoznicima izdati privremena rješenja za 
obavljanje tog prijevoza.

Privremeni prekid prijevoza može trajati dok traju 
opravdani razlozi, ali najduže 6 mjeseci

STAJALIŠTA

Članak 12.

Stajalište je uređena i označena prometna površina 
namijenjena za zaustavljanje vozila na kojoj se 
putnicima omogućava da sigurno i nesmetano uđu ili 
izađu iz vozila.

Stajališta se određuju u skladu s potrebama 
prijevoza putnika i uvjetima organizacije prometa na 
određenoj prometnici.

Članak 13.

Stajalište se označava prometnim znakom 
stajališta, a po potrebi i oprema nadstrešnicom za 
čekanje sa sjedalima i prostorom za postavljanje 
prometnih informacija, košarom za otpatke i zaštitnom 
ogradom (u daljnjem tekstu: stajališna oprema).

Na stajalištu mora biti istaknuta oznaka vrste 
prijevoza, naziv stajališta i izvadak iz voznog reda.

Prometni znak stajališta postavlja se na početku 
stajališnog perona gledano u smjeru vožnje (izlazni dio 
perona) i njime se određuje mjesto zaustavljanja vozila 
na stajalištu.

Članak 14.

Gradsko upravno tijelo nadležno za promet 
odlučuje o načinu postavljanja stajališne opreme, 
odnosno uređenju stajališta (vizualni identitet).

Postavljanje i održavanje stajališne opreme, iz 
članka 13. stavka 1. ove Odluke, Grad  povjerava 
fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju ugovora sukladno 
Odluci o komunalnim djelatnostima na području Grada 
Gospića. 

Prijevoznik postavlja i održava prometne 
informacije na predviđenom mjestu na stajalištu.
 

Članak 15.

Prijevoznik je dužan bez odgode obavijestiti 
nadležni upravni odjel Grada o uočenim nedostacima i 
oštećenjima na stajalištima i stajališnoj opremi javnog 
prijevoza.
 
VOZILA

Članak 16.

na vrh



Vozila moraju biti označena oznakom odredišta 
vožnje i po potrebi relacijom kretanja vozila, nazivom ili 
znakom tvrtke prijevoznika, a mogu biti postavljene i 
druge oznake.

Ako se vozilom ne obavlja javni prijevoz, na vozilu 
se mora postaviti odgovarajuća oznaka (pokusna 
vožnja i slično).

Oblik, boja i veličina brojeva i slova, grafičkih i 
tekstualnih prikaza u vozilu i na vozilu, te boja vozila 
moraju biti izvedeni tako da su vidljivi, razumljivi i 
prepoznatljivi putnicima.
 

Članak 17.

Vozilo mora na prednjoj strani imati oznaku relacije 
vožnje ili odredišta i broja linije.

Relacija vožnje vozila označava se nazivom 
početnog i krajnjeg stajališta.

Oznake iz stavka 1. ovoga članka mogu biti 
izvedene u obliku natpisnih ploča, pokretnih traka ili 
predočnika (displeja), te zvučne najave.
 

Članak 18.

Naziv ili znak tvrtke te sjedište prijevoznika mora biti 
istaknuto na vanjskim bočnim stranama vozila.

Znakovi obavijesti i natpisi na vozilima (ULAZ, 
IZLAZ, IZLAZ ZA NUŽDU) moraju biti na hrvatskom 
jeziku, a uz hrvatski mogu biti i na engleskom jeziku te 
mogu biti označeni i međunarodno prepoznatljivim 
simbolima s vanjske i unutarnje strane vozila, a 
označavanje određuje prijevoznik.

Članak 19.

Vozila moraju biti u ispravnom stanju i prije dnevnog 
upućivanja u promet očišćena i prozračena.

Prijevoznik je dužan vozilo isključiti iz prometa ako 
se tijekom vožnje prostor vozila onečisti u tolikoj mjeri 
da nije moguće nastaviti prijevoz putnika.

Ako tri dana uzastopno vanjska temperatura padne 
ispod 5°C, vozila moraju biti zagrijana.

PROMETNO OSOBLJE

Članak 20.

Vozač je dužan zaustaviti vozilo na svim stajalištima 
svoje linije, a ulaženje i izlaženje putnika je dopušteno 
samo na stajalištu, osim u slučaju većih zastoja.

Iznimno, vozač autobusa nije dužan vozilo 
zaustaviti na svim stajalištima svoje linije ako u vozilu 
nema putnika koji žele izaći i na stajalištu nema putnika.

Vozač je dužan omogućiti ulaženje putnika samo na 
prednja vrata, uz vozača. 

Vozaču je zabranjeno kretanje i vožnja vozila s 
otvorenim vratima.

Članak 21.

Vozač je za vrijeme prijevoza dužan uljudno se 
odnositi prema putnicima.

Za vrijeme vožnje vozač ne smije razgovarati s 
putnicima.

Vozač je dužan obavijestiti putnike o promjeni 
relacije ili odredišta kretanja vozila.

Članak 22.

Prometno osoblje dužno je za vrijeme obavljanja 
službe nositi službenu odjeću.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, službenu 
odjeću ne moraju nositi kontrolori voznih karata po 
ovlaštenju prijevoznika (u daljnjem tekstu: ovlaštena 
osoba prijevoznika).

Izgled službene odjeće određuje prijevoznik.

OBVEZE PUTNIKA

Članak 23.

Ulaženje u vozilo dozvoljeno je samo na prednja 
vrata, uz vozača.

Putnik je dužan za vožnju imati valjanu voznu kartu, 
te ju predočiti prilikom ulaska u vozilo.

Na zahtjev ovlaštene osobe prijevoznika ili vozača 
putnik je dužan predočiti valjanu voznu kartu radi 
kontrole.

Putnik koji radi kontrole ne predoči valjanu voznu 
kartu ne može ući u vozilo, a vozač ne može krenuti sa 
stajališta dok isti nije napustio vozilo.

Ako putnik odbije napustiti vozilo, ovlaštena osoba 
prijevoznika ili vozač može zatražiti pomoć policijske 
uprave.

Ako ovlaštena osoba prijevoznika zatekne putnika 
bez važeće vozne karte prijevoznik je dužan podnijeti 
izvješće o počinjenom prekršaju nadležnom 
komunalnom redarstvu.

Ako putnik odbije dati podatke o svojem identitetu, 
ovlaštena osoba prijevoznika može zatražiti pomoć 
policijske uprave.

Članak 24.

Putnik u vozilu smije zauzeti samo jedno sjedalo.
Osobe s invaliditetom, trudnice, osobe s malom 

djecom te starije i nemoćne osobe imaju prednost pri 
ulasku u vozilo i prilikom zauzimanja mjesta za 
sjedenje.

Članak 25.

U vozila ne smiju ulaziti osobe koje bi svojim 
ponašanjem, prtljagom ili stvarima koje unesu u vozilo 
mogle ugroziti sigurnost putnika te osobe mlađe od šest 
godina bez pratnje odrasle osobe.

Članak 26.

Putnik može u vozilo unijeti ručnu prtljagu, dječja 
kolica, invalidska kolica, sportsku opremu (skije, pribor 
za ribolov i slično) i drugu prtljagu koja svojim 
dimenzijama i svojstvima ne ugrožava sigurnost 
putnika.

Ručnu prtljagu potrebno je smjestiti tako da 
zauzima što manje prostora u vozilu, da ne ometa niti 
da na bilo koji način ne ugrožava ostale putnike.

Ručna prtljaga koja se unosi u vozilo ne smije biti 
dimenzija većih od 80 x 50 x 40 cm ili teža od 30 kg.

Putnik je dužan voditi brigu o svojoj prtljazi.

Članak 27.

Zabranjeno je u vozilo unositi predmete koji mogu 
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ozlijediti, ugroziti život, zdravlje i imovinu putnika i 
prometnog osoblja.

Iznimno, od stavka 1. ovoga članka, pripadnicima 
policije, hrvatske vojske i zaštitarima koji imaju ovlast 
za nošenje osobnog oružja kad su na službenom 
zadatku dopušteno je unošenje osobnog oružja u vozilo 
javnog prijevoza sukladno posebnim propisima.

Članak 28.

Putnicima je zabranjeno:
- unositi u vozilo prtljagu, stvari i životinje suprotno 
odredbama ove odluke;

- ometati prometno osoblje u obavljanju službe;
- uznemiravati ostale putnike;
- bacati otpatke i oštećivati vozilo i njegove 
oznake;

- konzumirati hranu, alkohol i pušiti u vozilu;
- ometati naplatu i kontrolu vozne karte, ulaženje i 
izlaženje iz vozila i smještaj putnika u vozilo;

- ulaziti u vozilo kad vozač u vozilu objavi da 
vozilo ne prima putnike ili da je već popunjeno;

- onemogućavati otvaranje i zatvaranje vrata kao i 
nasilno otvarati vrata na vozilu;

- ulaziti i izlaziti iz vozila u pokretu, pridržavati se 
za vozilo ili voziti na vanjskom dijelu vozila.

Prometno osoblje će od putnika koji postupa 
suprotno stavku 1. ovoga članka zatražiti da napusti 
vozilo.

Članak 29.

Slijepe osobe imaju pravo u vozilo uvesti psa 
vodiča, osobe u invalidskim kolicima rehabilitacijskog 
psa, djeca s teškoćama u razvoju uz pratnju roditelja 
terapijskog psa, a treneri pasa pse u školovanju. 

Psi iz stavka 1. ovoga članka moraju nositi službenu 
ormu.

Članak 30.

Prijevoz kućnih ljubimaca u vozilima javnog 
prijevoza nije dozvoljen.

Iznimno je putnicima dozvoljeno prevoženje kućnih 
ljubimaca u vozilima javnog prijevoza u specijalno 
namijenjenim kutijama za transport, te prijevoz pasa iz 
članka 29. ove Odluke.

Članak 31.

Putnik iz članka 29. i 30. ove Odluke dužan je:
- ulaziti na prednja vrata (uz vozača) i zadržavati 
se na prednjem dijelu vozila;

- nositi pribor za čišćenje fekalija;
- očistiti površinu u vozilu koju njegov kućni 
ljubimac onečisti.

III. FINANCIRANJE I CIJENA PRIJEVOZA

Članak 32.

Izvori sredstava za financiranje obavljanja lokalnog 
linijskog prijevoza putnika jesu:

1. cijena vozne karte,
2. drugi izvori po posebnim propisima.

Članak 33.

Ako se obavljanje lokalnog linijskog prijevoza 
putnika ne može pokriti iz cijene vozne karte i drugih 
izvora, isti će se sufinancirati iz sredstava Proračuna 
Grada Gospića.

Ugovorom između Grada Gospića i prijevoznika 
utvrđivat će se visina i način sufinanciranja lokalnog 
prijevoza te druga pitanja od utjecaja na potrebu i visinu 
sufinanciranja.

U slučaju promjena uvjeta poslovanja prijevoznik 
može zatražiti promjenu iznosa sufinanciranja te je u 
tom slučaju obvezan, uz zahtjev za sufinanciranje 
javnog gradskog prijevoza, dostaviti sve podatke i 
analize potrebne za ocjenu opravdanosti svog 
zahtjeva.

Članak 34.

Cijena prijevoza utvrđuje se tarifom.
Tarifu određuje prijevoznik uz prethodno pribavljenu 

suglasnost gradonačelnika.
Obavijest o tarifi mora biti objavljena i dostupna 

korisnicima javnog prijevoza.

IV. NADZOR

Članak 35.

Nadzor nad primjenom ove Odluke obavlja 
komunalno redarstvo.

U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je:
- rješenjem narediti prijevozniku postupanje 
sukladno odredbama ove Odluke;

- naplatiti novčanu kaznu; 
- izdati obavezni prekršajni nalog.
Protiv maloljetnih počinitelja prekršaja komunalni 

redar podnosi optužni prijedlog za pokretanje 
prekršajnog postupka.

V. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 36.

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 5.000,00 kuna, 
kaznit će se za prekršaj prijevoznik - pravna osoba ako:

1. se ne pridržava ovjerenog voznog reda (članak 
8. ove Odluke);

2. postupa suprotno članku 10. ove Odluke;
3. ne postavlja i ne održava prometne informacije 

na predviđenom mjestu na stajalištu; 
4. bez odgode ne obavijesti gradsko upravno tijelo 

nadležno za promet o uočenim nedostacima na 
stajalištima i stajališnoj opremi (članak 15. ove 
Odluke);

5. vozilo nije označeno sukladno člancima 16.,17. 
i 18. ove Odluke;

6. obavlja prijevoz neispravnim ili neočišćenim i 
neprozračenim vozilom (članak 19. ove 
Odluke);

7. postupa suprotno članku 21. i 22. ove Odluke;
8. prometno osoblje za vrijeme obavljanja službe 

ne nosi službenu odjeću (članak 22. ove 
Odluke).

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 2.000,00 kuna 
kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja 
počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.
 

Članak 37.
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Novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kuna 
kaznit će se za prekršaj putnik ako:

1. na zahtjev ovlaštene osobe prijevoznika ne 
predoči valjanu voznu kartu radi kontrole ili odbije 
dati podatke o identitetu (članak 23. ove Odluke);

2.  postupa suprotno člancima 28. i 31. ove Odluke.
Počinitelju prekršaja iz stavka 1. točke 1. ovoga 

članka, komunalni redari na temelju vjerodostojne 
dokumentacije (izvješća prijevoznika) izdat će potvrdu 
o počinjenom prekršaju u visini polovice propisanog 
minimuma novčane kazne, s rokom plaćanja od 8 dana. 
Ako počinitelj prekršaja plati izrečenu novčanu kaznu, 
neće se voditi prekršajni postupak.

Ako počinitelj prekršaja ne plati izrečenu kaznu, 
izdat će se obvezni prekršajni nalog s troškovima 
prekršajnog postupka, s rokom plaćanja od 8 dana.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 

Članak 38.

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

Članak 39.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o javnom linijskom prijevozu putnika u 
cestovnom prometu na području Grada Gospića 
("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 8/09 i 10/09).

KLASA: 340-05/15-01/01
URBROJ: 2125/01-01-15-03
Gospić, 15. travnja 2015. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

Na temelju članka 11. stavak 2. i članka 15. stavak 
2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne 
novine'', br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01 
26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 
147/14), članka 4. i 5. Zakona o koncesijama (''Narodne 
novine'', broj 143/12), članka 12. Odluke o komunalnim 
djelatnostima na području Grada Gospića (''Službeni 
vjesnik Grada Gospića'' broj 2/15) 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 15. travnja 2015. godine donosi

O D L U K U
o uvjetima i mjerilima za povjeravanje 

obavljanja komunalnih djelatnosti
na temelju pisanog ugovora odnosno 

davanjem koncesije

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i mjerila za 
povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na 
temelju pisanog ugovora odnosno davanjem koncesije, 
na području Grada Gospića (u daljnjem tekstu: Grad). 

II. OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI 
NA TEMELJU PISANOG UGOVORA 

Članak 2.

Komunalne djelatnosti koje se na području Grada 
mogu obavljati na temelju pisanog ugovora su: 

1. javna rasvjeta, 
2. prigodno ukrašavanje Grada,
3. oglašavanje,
4. dezinsekcija, deratizacija, zaštita bilja i 

suzbijanje nepoželjne vegetacije, 
5. održavanje nerazvrstanih cesta,
6. veterinarsko – higijeničarski poslovi.
Opseg komunalnih poslova odredit će se na osnovi 

Programa održavanja komunalne infrastrukture 
sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu te  
sukladno planiranim novčanim sredstvima. 

Vrijednost radova utvrđuje se prema vrijednosti 
komunalnih poslova iz Programa održavanja za godinu 
za koju je zaključen ugovor. 

Uvjeti za provedbu postupka
 

Članak 3.

Za povjeravanje određenih komunalnih poslova na 
temelju pisanog ugovora iz članka 2. ove Odluke 
provodi se postupak: 

- prikupljanjem ponuda ili 
- javnim natječajem. 

Članak 4.

Postupak prikupljanja ponuda iz članka 3. ove 
Odluke, primijenit će se ako je vrijednost poslova 
pojedine komunalne djelatnosti, bez poreza na dodanu 
vrijednost (PDV), jednaka ili veća od 70.000,00 kuna, a 
manja od 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, 
odnosno 500.000,00 kuna za nabavu radova. Naručitelj 
postupak prikupljanja ponuda iz stavka 1. ovog članka 
provodi pozivom na dostavu ponuda od najmanje 3 (tri) 
gospodarska subjekta po vlastitom izboru.

Na postupak prikupljanja ponuda iz članka 3. ove 
Odluke može se na odgovarajući način primijeniti 
važeći Pravilnik o provedbi bagatelne nabave kojeg 
donosi Gradonačelnik Grada Gospića, ukoliko to nije u 
suprotnosti s ovom Odlukom i Zakonom o komunalnom 
gospodarstvu.

Članak 5.

Postupak javnog natječaja iz članka 3. ove Odluke 
primijenit će se ako vrijednost poslova pojedine 
komunalne djelatnosti, bez poreza na dodanu 
vrijednost (PDV), iznosi više od 200.000,00 kuna za 
nabavu roba i usluga, odnosno 500.000,00 kuna za 
nabavu radova.

Članak 6.

Za vrijednost poslova komunalne djelatnosti do 
70.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost 
(PDV) nema obveze provođenja postupka prikupljanja 
ponuda ili javnog natječaja. 

Nabava iz stavka 1. ovog članka provodi se 
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izdavanjem narudžbenice s jednim gospodarskim 
subjektom po vlastitom izboru. 

Narudžbenica obavezno sadrži podatke o: vrsti 
radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu 
specifikaciju jedinica mjere, količini,  jediničnoj cijeni te 
ukupnoj cijeni, roku i mjestu isporuke, načinu i roku 
plaćanja,  gospodarskom subjektu-dobavljaču. 

Narudžbenicu potpisuje Gradonačelnik.

Članak 7.

Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog 
natječaja donosi Gradonačelnik. 

Članak 8.

Postupak prikupljanja ponuda ili javnog natječaja 
provodi Povjerenstvo za pripremu i provedbu 
prikupljanja ponuda odnosno javnog natječaja (u 
daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje imenuje 
Gradonačelnik, posebno za svaki postupak. 

Članak 9.

Povjerenstvo iz članka 8. ove Odluke sastoji se od 
najmanje 3 (tri) člana. 

Članak 10.

Odluka o objavi prikupljanja ponuda ili javnog 
natječaja mora sadržavati najmanje: 

- naziv naručitelja (sjedište, adresa, telefonski 
broj, broj faxa, e-pošta, OIB), 

- djelatnost za koju se sklapa ugovor, 
- vrijeme na koje se sklapa ugovor, 
- članove povjerenstva, 
- način otvaranja ponuda, 
- podatke o osiguranju sredstava. 

Članak 11.

Prikupljanje ponuda provodi se pozivom za dostavu 
ponuda na najmanje 3 (tri) adrese potencijalnih 
ponuditelja. 

Poziv za dostavu ponuda ponuditeljima upućuje 
upravni odjel Grada nadležan za komunalne 
djelatnosti. 

Poziv za dostavu ponuda mora sadržavati 
najmanje: 

- naziv naručitelja (sjedište, adresa, telefonski 
broj, broj faxa, e-pošta, OIB), 

- djelatnost za koju se sklapa ugovor, 
- vrijeme na koje se sklapa ugovor, 
- vrstu i opseg poslova, 
- članove povjerenstva, 
- način otvaranja ponuda, 
- podatke o osiguranju sredstava, 
- upute za dobivanje dokumentacije, 
- način, mjesto i rok za podnošenje ponude, 
- rok važenja ponude, 
- rok i adresu za dostavu ponude, 
- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi, 
- naznaku da se nepotpune ponude neće uzeti u 
razmatranje, 

- način i rok plaćanja, 
- uvjete za odabir najpovoljnije ponude. 

Članak 12.

Javni natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči Grada, 
a obavijest o raspisanom natječaju u dnevnom tisku.
 

Članak 13.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u 
zapečaćenoj omotnici neposredno Pisarnici Grada ili 
putem pošte preporučeno s naznakom ''NE OTVARATI 
– NATJEČAJ ZA ''(komunalne poslove koji su predmet 
natječaja – s naznakom prikupljanja ponuda ili javnog 
natječaja, s adresom naručitelja i ponuditelja) u roku 15 
(petnaest) dana od dana dostave poziva ili objave 
odluke. 

Krajnji rok za dostavu ponuda ujedno je i rok za 
otvaranje ponuda. 

Ponuditelj koji je samostalno ponudio ponudu ne 
smije istodobno sudjelovati u zajedničkoj ponudi za isti 
predmet nabave, grupu ili dio predmeta nabave. 

Ponuda mora biti dostavljena najkasnije do datuma 
i vremena određenog u dokumentaciji za prikupljanje 
ponuda ili javnom natječaju. 

Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće 
se otvarati i vraćaju se ponuditelju neotvorene. 

Članak 14.

Ponuda mora sadržavati najmanje: 
a) Ispunjen i ovjeren obrazac ponude i troškovnik s 

jediničnim cijenama i ukupnom cijenom u kunama 
i posebno iskazanim PDV-om, 

b) Potpisane i ovjerene izvorne obrasce kojima 
dokazuje svoju sposobnost: 
- dokaz o upisu u poslovni, sudski (trgovački), 
strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar 
kojim ponuditelj dokazuje da ima registriranu 
djelatnost za obavljanje komunalnih poslova koji 
su predmet prikupljanja ponuda ili javnog 
natječaja i ne smije biti stariji od 3  mjeseca od 
dana slanja poziva za dostavu ponuda, 

- dokument izdan od strane bankarskih ili drugih 
financijskih institucija, kojim ponuditelj dokazuje 
svoju solventnost, 

- dokaz o nekažnjavanju, 
- potvrdu porezne uprave o podmirenju dospjelih 
obveza plaćanja poreza i doprinosa za 
mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih 
državnih davanja, 

- reference ponuditelja za obavljanje komunalne 
djelatnosti koja je predmet prikupljanja ponuda ili 
javnog natječaja (oprema, poslovni prostor, broj i 
struktura djelatnika, dosadašnji poslovi ili slično). 

Članak 15.

Povjerenstvo iz članka 8. ove Odluke provest će 
otvaranje pristiglih ponuda u roku određenom u 
dokumentaciji za prikupljanje ponuda ili javnom 
natječaju, po redoslijedu zaprimanja. 

Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili 
njihovi ovlašteni predstavnici. 

O tijeku postupka otvaranja prispjelih ponuda vodi 
se zapisnik koji potpisuju predsjednik i članovi 
Povjerenstva. 

Ponuda koja ne sadrži isprave navedene u 
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dokumentaciji za prikupljanje ponuda ili javnog 
natječaja smatrat će se neprihvatljivom. 

Članak 16.

Na osnovi pristiglih ponuda i zaključka 
Povjerenstva, Gradonačelnik će utvrditi prijedlog 
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. 

Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja 

Članak 17.

Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za 
povjeravanje komunalnih poslova na temelju pisanog 
ugovora iz članka 3. ove Odluke jesu: 
  1. u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude 

kriteriji vezani uz određenu vrstu komunalne 
djelatnosti, kao što su: 
- ponuđena cijena usluge za komunalnu djelatnost 
za koju se raspisuje natječaj, 

- reference ponuditelja za obavljanje komunalnih 
poslova, 

- oprema ponuditelja, 
- broj i struktura djelatnika, 
- sposobnost ponuditelja za dugoročnu održivost 
razvoja za vrijeme trajanja ugovora, 

ili 
  2. najniža ponuđena cijena usluga za komunalnu 

djelatnost za koju se raspisuje natječaj. 
U javnom natječaju obavezno se navodi koji će se 

kriteriji primijeniti prilikom  donošenja odluke o izboru 
osobe kojoj će se povjeriti obavljanje određenih 
komunalnih poslova. 

Članak 18.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja kojem će 
se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju 
pisanog ugovora, donosi Gradsko vijeće na prijedlog 
Gradonačelnika. 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi 
se nakon ocjene pristiglih ponuda, u skladu s 
dokumentacijom za nadmetanje i kriterijima za odabir 
najpovoljnije ponude. 

Gradsko vijeće može donijeti Odluku iz stavka 1. 
ovog članaka ako je pristigla i samo jedna valjana 
ponuda. 

Gradsko vijeće može donijeti Odluku da se ne 
izabere niti jedna od ponuda pristiglih u postupku 
prikupljanja ponuda ili javnog natječaja. 

Protiv Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja 
kojem će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na 
temelju pisanog ugovora nije dopuštena žalba. 

Članak 19.

Gradonačelnik s izabranim ponuditeljem, sklapa 
Ugovor o povjeravanju komunalnih djelatnosti u roku 30 
dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća iz 
članka 18. ove Odluke. 

Ugovor mora sadržavati sve elemente propisane 
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i 
ovom Odlukom odnosno najmanje: 

- djelatnost za koju se sklapa ugovor, 
- vrijeme na koje se sklapa ugovor, 

- vrstu i opseg poslova, 
- način određivanja cijene za obavljanje poslova te 
način i rok plaćanja, 

- jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora. 
Ugovor se može sklopiti najdulje na vrijeme od 4 

(četiri) godine. 
Pozivom za dostavu ponuda, natječajem i 

ugovorom mogu se utvrditi i ostali uvjeti obavljanja 
djelatnosti.

Članak 20.

Na postupak javnog natječaja  iz članka 3. ove 
Odluke može se na odgovarajući način primijeniti 
važeći Zakon o javnoj nabavi, ukoliko to nije u 
suprotnosti s ovom Odlukom i Zakonom o komunalnom 
gospodarstvu, a posebice u vidu dokaza sposobnosti 
ponuditelja gdje se može odrediti pravna, poslovna, 
financijska i gospodarska sposobnost ponuditelja 
sukladno Zakonu o javnoj nabavi ili dodatne tehničke i 
stručne sposobnosti, te vrsta i vrijednost jamstva.

Članak 21.

Ugovor iz članka 19. ove Odluke prestaje važiti:
- istekom vremena na koji je sklopljen, 
- prestankom pravne ili smrću fizičke osobe, 
- otkazom ugovora o obavljanju djelatnosti 
komunalnih poslova (ukoliko izvršitelj ne obavlja 
poslove iz ugovora pravovremeno i kvalitetno 
tako da uslijed toga dolazi do štete za 
naručitelja; ukoliko izvršitelj bez opravdanog 
razloga prestane obavljati poslove iz ugovora i 
ukoliko izvršitelj nakon upozorenja naručitelja ne 
obavi pružanje određene usluge iz ugovora), 

- sporazumom stranaka. 

Članak 22.

Odluku o otkazu ugovora iz članka 21. ove Odluke 
donosi Gradonačelnik na prijedlog upravnog odjela 
Grada nadležnog za poslove komunalnih djelatnosti, a 
o razlozima raskida dužan je izvijestiti Gradsko vijeće 
na prvoj slijedećoj sjednici. 

Gradonačelnik je dužan u razdoblju do sklapanja 
novog ugovora osigurati obavljanje nužnih poslova iz 
komunalnih djelatnosti za čije obavljanje se ugovor 
otkazuje. 

Ukoliko dođe do otkaza ugovora iz prije navedenih 
razloga, Grad je ovlašten naplatiti jamstvo za kvalitetno 
izvršenje ugovora. 

III. OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI 
DAVANJEM KONCESIJE 

Članak 23.

Komunalne djelatnosti koje se na području Grada 
mogu obavljati davanjem koncesije su: 
  1. prijevoz putnika u javnom prometu.

Pod prijevozom putnika u javnom prometu 
razumijeva se prijevoz putnika na linijama unutar  zona 
koje utvrđuje jedinica lokalne samouprave, za čije 
područje se prijevoz odvija, osim prijevoza željeznicom 
koji se uređuje posebnim propisima. 

Članak 24.
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Koncesija se može dati na rok do 30 godina, a 
utvrdit će se za svaku pojedinu koncesiju u obavijesti o 
davanju koncesije. 

Pripremne radnje za davanje koncesije
 

Članak 25.

Pripremnim radnjama za davanje koncesije 
smatraju se posebno: 

- procjena vrijednosti koncesije, 
- izrada studije opravdanosti davanja koncesije ili 
analize davanja koncesije, 

- imenovanje stručnog povjerenstva za davanje 
koncesije, 

- izrada dokumentacije za nadmetanje, te 
- poduzimanje svih ostalih mjera koje prethode 
postupku davanja koncesije. 

Pripremne radnje iz stavka 1. ovog članka, osim 
imenovanja stručnog povjerenstva, provodi upravno 
tijelo Grada nadležno  za poslove komunalnih 
djelatnosti sukladno odredbama Zakona o koncesijama 
i odredbama posebnih propisa kojima se pobliže 
uređuje pojedina vrsta koncesije i propisima kojima se 
uređuje javna nabava. 

Stručno povjerenstvo za davanje koncesije imenuje 
Gradonačelnik prije početka postupka davanja 
koncesije. 

Postupak davanja koncesije 

Članak 26.

Obavijest o namjeri davanja koncesije, objavljuje se 
u Narodnim novinama, a može se nakon toga, 
neizmijenjenog sadržaja, objaviti i u dnevnom tisku, te i 
na web stranici Grada s navedenim datumom objave u 
Narodnim novinama.

Članak 27.

Obavijest o namjeri davanja koncesije donosi 
Gradonačelnik, te ista mora sadržavati sljedeće 
podatke:  
  1. naziv, adresu, telefonski broj, broj faksa i adresu 

elektroničke pošte davatelja koncesije; 
  2. vrstu i predmet koncesije, 

- prirodu i opseg djelatnosti koncesije, 
- mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti 
koncesije, 

- rok trajanja koncesije, 
- procijenjenu vrijednost koncesije; 

  3. rok za dostavu ponuda, 
- adresu na koju se moraju poslati ponude, 
- jezik/jezike i pismo/pisma na kojima ponude 
moraju biti napisane, 

- mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda; 
  4. razloge isključenja ponuditelja; 
  5. uvjete pravne i poslovne, financijske, tehničke i 

stručne sposobnosti, u skladu s odredbama 
posebnog zakona te dokaze i podatke kojima 
gospodarski subjekt dokazuje ispunjenje tih 
uvjeta; 

  6. vrstu i vrijednost jamstva za ozbiljnost ponude 
koje su ponuditelji dužni dostaviti; 

  7. kriterij za odabir ponude; 

  8. naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje žalbe 
te podatke o rokovima za podnošenje žalbe. 
Obavijest o namjeri davanja koncesije može 

sadržavati i druge podatke u skladu s posebnim 
zakonom. 

Obavijest o namjeri davanja koncesije odnosi se na 
samo jednu koncesiju koja je predmet postupka. 

Članak 28.

Za dokazivanje osobnih, pravnih, stručnih, 
tehničkih i financijskih uvjeta iz članka 27. ove Odluke 
odgovarajuće se primjenjuju propis kojim se uređuje 
javna nabava.

Članak 29.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u 
zatvorenoj omotnici s adresom davatelja koncesije, 
naznakom postupka za davanje koncesije na koji se 
odnosi, naznakom "NE OTVARAJ" i adresom 
ponuditelja. 

U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti 
svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Nakon 
isteka roka za dostavu, ponuda se ne smije mijenjati, 
već samo pojasniti ili dopuniti. 

Ponuda je obvezujuća za ponuditelja koji ju je 
dostavio do isteka roka valjanosti ponude. 

Rok za dostavu ponude iznosi najmanje 30 dana od 
dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u 
Narodnim Novinama. 

Nepravovremene ponude, ponude podnijete od 
neovlaštenih osoba i ponude koje ne sadržavaju 
dokaze o sposobnosti i isprave iz obavijesti o namjeri 
davanja koncesije neće se uzeti u razmatranje i isključit 
će se iz postupka davanja koncesije. 

Članak 30.

U postupku davanja koncesije provodi se javno 
otvaranje ponuda. 

Ponude otvara stručno povjerenstvo za davanje 
koncesije. 

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati 
ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge ovlaštene 
osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom 
otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici 
ponuditelja i stručno povjerenstvo za davanje 
koncesije. 

O javnom otvaranju ponuda sastavlja se zapisnik 
koji se bez odgode uručuje svim ovlaštenim 
predstavnicima ponuditelja nazočnima na javnom 
otvaranju ponuda, a ostalima na pisani zahtjev. 

Članak 31.

Nakon javnog otvaranja ponuda stručno 
povjerenstvo pregledava i ocjenjuje ponude na temelju 
uvjeta i kriterija iz dokumentacije za nadmetanje. 

O pregledu i ocjeni ponuda sastavlja se zapisnik. 
Ponuditelji imaju pravo uvida u zapisnik, te dobiti 
presliku istog bez naknade. 

Gradonačelnik odbit će rješenjem nevaljane 
ponude. Protiv navedenog rješenja nije dopuštena 
žalba već se može pobijati žalbom protiv odluke o 
davanju koncesije, odnosno odluke o poništenju 
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postupka davanja koncesije. 

Članak 32.

Kriteriji na kojima se temelji odabir najpovoljnije 
ponude mogu biti: 
  1. ekonomski najpovoljnija ponuda, ili 
  2. najviša ponuđena naknada za koncesiju. 

Odluka o davanju koncesije 

Članak 33.

Odluku o davanju koncesije, nakon što stručno 
povjerenstvo pregleda i ocijeni ponude, donosi 
Gradsko vijeće. Odluka o davanju koncesije je upravni 
akt. 

Stručno povjerenstvo podnosi Gradskom vijeću 
prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja 
bez odgode, zajedno sa svim zapisnicima o radu, 
zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda te ostalom 
pratećom dokumentacijom. 

Odluku o davanju koncesije, s preslikom zapisnika 
o pregledu i ocjeni ponuda,  dostavlja se svakom 
ponuditelju, odnosno podnositelju zahtjeva za 
dobivanje koncesije, bez odgode preporučenom 
poštom s povratnicom ili na drugi način kojim će se 
dostava moći dokazati. 

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako 
rangirane prema kriteriju za odabir najpovoljnije 
ponude, Gradsko vijeće odabrat će ponudu koja je 
zaprimljena ranije. 

Rok za donošenje odluke o davanju koncesije mora 
biti primjeren, a počinje teći danom isteka roka za 
dostavu ponude. Ako u dokumentaciji za nadmetanje 
nije navedeno drugačije, rok za donošenje odluke o 
davanju koncesije iznosi 30 dana. 

Članak 34.

Odluka o davanju koncesije sadrži: 
- naziv davatelja koncesije, 
- broj odluke i datum donošenja odluke, 
- naziv odabranog najpovoljnijeg ponuditelja, 
- osnovna prava i obveze davatelja koncesije i 
koncesionara, 

- vrstu i predmet koncesije, 
- prirodu i opseg te mjesto, odnosno područje 
obavljanja djelatnosti koncesije, 

- rok na koji se daje koncesija, 
- posebne uvjete kojima tijekom trajanja koncesije 
mora udovoljavati odabrani najpovoljniji 
ponuditelj, odnosno podnositelj zahtjeva, 

- iznos naknade za koncesiju ili osnovu za 
utvrđivanje iznosa naknade za koncesiju koju će 
koncesionar plaćati, 

- rok u kojem je odabrani najpovoljniji ponuditelj, 
odnosno podnositelj zahtjeva obvezan sklopiti 
ugovor o koncesiji s davateljem koncesije, 

- obrazloženje razloga za odabir najpovoljnijeg 
ponuditelja, 

- uputu o pravnom lijeku, 
- potpis odgovorne osobe i pečat davatelja 
koncesije. 

Odluka o davanju koncesije može sadržavati i 
d ruge odgovara juće podatke u  sk ladu s  
dokumentacijom za nadmetanje, podnesenom 

ponudom te odredbama posebnog zakona. 

Članak 35.

Postupak davanja koncesije može se poništiti  i prije 
isteka roka za dostavu ponuda ako postanu poznate 
okolnosti koje bi, da su bile poznate prije pokretanja 
postupka davanja koncesije, dovele do neobjavljivanja 
obavijesti o namjeri davanja koncesije ili do sadržajno 
bitno drugačije dokumentacije za nadmetanje i/ili 
obavijesti o namjeri davanja koncesije. 

Postupak davanja koncesije poništit će se nakon 
isteka roka za dostavu ponude u sljedećim slučajevima: 

- ako postanu poznate okolnosti koje bi, da su bile 
poznate prije pokretanja postupka davanja 
koncesije, dovele do neobjavljivanja obavijesti o 
namjeri davanja koncesije ili do sadržajno bitno 
drugačije dokumentacije za nadmetanje i/ili 
obavijesti o namjeri davanja koncesije, ili 

- ako nema pristiglih ponuda do isteka roka za 
dostavu ponuda, ili 

- ako nakon odbijanja ponuda u postupku davanja 
koncesije ne preostane nijedna valjana ponuda, 
ili 

- u ostalim slučajevima određenim posebnim
zakonima. 

Gradsko vijeće može poništiti postupak davanja 
koncesije ako je do isteka roka za dostavu ponude 
pristigla samo jedna ponuda, odnosno ako nakon 
isključenja ponuda u postupku davanja koncesije 
preostane samo jedna prihvatljiva ponuda. 

Odluku o poništenju postupka davanja koncesije 
donosi Gradsko vijeće. 

Odluka o poništenju postupka dostavlja se s 
preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda svakom 
ponuditelju bez odgode preporučenom poštom s 
povratnicom ili na drugi način kojim će se dostava moći 
dokazati. 

Novi postupak davanja koncesije može se 
pokrenuti nakon što odluka o poništenju postupka 
davanja koncesije postane izvršna. 

Ugovor o koncesiji 

Članak 36.

Ugovor o koncesiji ne smije se sklopiti prije isteka 
razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 dana od dana 
dostave odluke o davanju koncesije svakom 
ponuditelju. 

 Gradonačelnik mora odabranom najpovoljnijem 
ponuditelju, ponuditi sklapanje ugovora o koncesiji 
najkasnije u roku od 10 dana od isteka razdoblja 
mirovanja iz stavka 1. ovoga članka, odnosno 10 dana 
od dana kada je odluka o davanju koncesije postala 
izvršna. 

Ako odabrani najpovoljniji ponuditelj odustane od 
sklapanja ugovora o koncesiji ili u određenom mu roku 
ne dostavi jamstva Gradsko vijeće  može donijeti novu 
odluku o davanju koncesije sa sljedećim rangiranim 
ponuditeljem kao odabranim. Nova odluka o davanju 
koncesije dostavlja se svakom ponuditelju bez odgode 
preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi način 
kojim će se dostava moći dokazati. 

Članak 37.
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Ugovor o koncesiji mora biti sastavljen u skladu s 
dokumentacijom za nadmetanje, svim podacima iz 
obavijesti o namjeri davanja koncesije, odabranom 
ponudom te odlukom o odabiru najpovoljnijeg 
ponuditelja. 

Članak 38.

Koncesionar je dužan plaćati novčanu naknadu za 
koncesiju u iznosu i na način kako je to uređeno 
ugovorom o koncesiji u skladu s odredbama posebnog 
zakona. 

Naknada za koncesiju plaća se u novcu, a može biti 
ugovorena kao stalan jednak iznos i/ili kao varijabilni 
iznos, ovisno o posebnostima predmeta koncesije, 
načelima utvrđenima studijom opravdanosti davanja 
koncesije, odnosno analizom davanja koncesije, te 
posebnim zakonom. 

Visina i način plaćanja naknade za koncesiju 
određuje se ovisno o predmetu koncesije, procijenjenoj 
vrijednosti koncesije, roku trajanja koncesije, rizicima i 
troškovima koje koncesionar preuzima i očekivanoj 
dobiti, opsegu koncesije, opremljenosti i vrijednosti 
imovine, odnosno opremljenosti i površini općeg, 
javnog ili drugog dobra od interesa za Republiku 
Hrvatsku koja se daje u koncesiju. 

Naknade za koncesiju prihod su proračuna Grada.

Članak 39.

Koncesija prestaje: 
- ispunjenjem zakonskih uvjeta, 
- raskidom ugovora o koncesiji zbog javnog 
interesa, 

- sporazumnim raskidom ugovora o koncesiji, 
- jednostranim raskidom ugovora o koncesiji, 
- pravomoćnošću sudske odluke kojom se ugovor 
o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se poništava, 

- u slučajevima određenima ugovorom o koncesiji, 
- u slučajevima određenima posebnim zakonom. 

Članak 40.

Grad Gospić je dužan dostaviti ministarstvu 
nadležnom za financije godišnji i srednjoročni 
(trogodišnji) plan davanja koncesija. 

Članak 41.

Godišnji plan davanja koncesija mora biti u skladu 
sa srednjoročnim (trogodišnjim) planom davanja 
koncesija, a sadrži osobito: 

- planirani broj koncesija, 
- predviđene vrste i predmete koncesija, 
- rokove na koje se koncesije planiraju dati, 
- pravnu osnovu za davanje koncesije, 
- procijenjenu godišnju naknadu za pojedinu 
koncesiju, 

- popis ugovora o koncesiji koji istječu u godini na 
koju se plan odnosi s napomenom za koje se 
koncesije planira novi postupak davanja 
koncesije te obrazloženjem razloga za 
eventualno neplaniranje davanja nove koncesije. 

Članak 42.

Registar koncesija vodi ministarstvo nadležno za 

financije. 

Članak 43.

Grad Gospić je dužan do 1. lipnja tekuće godine za 
prethodnu godinu dostaviti ministarstvu nadležnom za 
financije izvješće o ugovorima o koncesiji i radu 
koncesionara, a osobito u odnosu na: 

- plaćanje naknade za koncesiju, 
- poduzete radnje vezane za nadzor rada 
koncesionara, 

- pokrenute mjere prisilne naplate naknade za 
koncesiju i drugih novčanih obveza po osnovi 
nalaza/rješenja inspekcijskih i drugih službi, 

- raskinute ugovore o koncesiji i one koji su u 
procesu raskida, 

- poslovanje koncesionara kada je to društvo 
posebne namjene, 

- izvršenje podugovora i ugovora s takvim 
svojstvom koje je sklopio koncesionar, a koji su 
vezani na ugovor o koncesiji, te 

- ostale bitne podatke o izvršenju ugovora o 
koncesiji. 

Izvješće se dostavlja na obrascu koji ministarstvo 
nadležno za financije objavljuje na svojim internetskim 
stranicama. 

Pravna zaštita 

Članak 44.

Pravna zaštita u postupku davanja koncesije 
provodi se u skladu s propisima kojima se uređuje javna 
nabava. 

Za sporove između stranaka, koji nastaju na temelju 
ugovora o koncesiji, stranke mogu ugovoriti arbitražno 
rješavanje sporova. 

Članak 45.

Na sva druga pitanja koja nisu uređena ovom 
Odlukom primjenjuju se odredbe Zakona o 
koncesijama i posebnih propisa koji uređuju pojedinu 
komunalnu djelatnost. 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 46.

Nadzor nad obavljanjem komunalnih djelatnosti na 
temelju pisanog ugovora odnosno davanjem koncesije 
obavlja upravni odjel Grada nadležan za poslove 
komunalnih djelatnosti. 

Članak 47.

Koncesije koje su dodijeljene odlukama nadležnih 
tijela kao i zaključeni Ugovori o obavljanju pojedinih 
komunalnih djelatnosti ili pojedinih poslova iz 
komunalnih djelatnosti prije stupanja na snagu ove 
Odluke, ostaju na snazi do isteka roka na koji su 
zaključeni ili do raskida istih.

Članak 48.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u “Službenom vjesniku Grada Gospića“. 
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KLASA: 363-02/15-01/04
URBROJ: 2125/01-01-15-03
Gospić, 15. travnja 2015. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

Na temelju 391.stavka 2. Zakona o vlasništvu i 
drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 91/96, 
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 
146/08), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br: 33/01, 
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 4. 
Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja 
nekretninama u vlasništvu Grada Gospića („Službeni 
vjesnik Grada Gospića“ br. 8/09, 10/09), te na temelju 
članka 33.st.1.t.6. 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 15. travnja 2015. godine 
donosi 

O D L U K U
o zamjeni nekretnina Grada Gospića

i pravne osobe

I

Pristupa se zamjeni nekretnina na način, da Grad 
Gospić, Budačka 55, Gospić, daje u zamjenu  slijedeće 
nekretnine u svome vlasništvu, označene kao:

1. kat.čest.br. 150/3, površine 3582 m², u naravi 
oranica;

2. kat.čest.br. 149, površine 1.222 m², u naravi 
kuća, dvije zgrade, dvorište i voćnjak.

U zamjenu za nekretnine iz stavka 1. ove točke, 
pravna osoba daje Gradu Gospiću slijedeće 
nekretnine, označene kao:

1. kat.čest.br. 163/1, površine 4653 m², u naravi 
oranica špica

2. kat.čest.br. 163/2, površine 228 m², u naravi 
oranica.

II

Nekretnine iz točke I ove Odluke se prema 
Prostornom planu uređenja Grada Gospića, nalaze 
unutar građevinskog područja.

III

Zamjena susjednih nekretnina iz točke I ove 
Odluke, provodi se u svrhu stvaranja uvjeta za 
formiranje građevinske čestice za zahvat u prostoru, tj. 
izgradnju benzinske postaje, sukladno lokacijskoj 
dozvoli za etapno građenje, izdanoj od Ličko-senjske 
županije, Upravnog djela za graditeljstvo, zaštitu 
okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, Klasa: 
UP/I350-5/15-01/0001, Urbroj: 2125/01-08-15-15-006 
od 10.03.2015. god.

IV
 

Sukladno elaboratu o procjeni vrijednosti 

nekretnina i rekapitulaciji vrijednosti procjene 
vrijednosti navedenih nekretnina iz točke I ove Odluke, 
sačinjene od strane ovlaštenog sudskog vještaka 
građevinske struke AS – Inženjering d.o.o. Senj, od 05. 
ožujka 2015. god., procijenjena vrijednost  nekretnina u 
vlasništvu Grada Gospića navedenih u točci I ove 
Odluke je: 

a)  za kat.čest.br. 150/3 iznosi 494.000,00 kn 
(slovima: četiristotinedevedesetčetiritisuće kuna).

b)  za kat.čest.br. 149 iznosi 204.000,00 kuna 
(slovima: dvijestotinečetiritisuće kuna).

UKUPNO:  698.000,00 kuna 
(slovima: šeststotinadevedesetosam tisuća kuna).

Procijenjena vrijednosti za obje nekretnine u 
vlasništvu  pravne osobe navedene u  točci  I ove 
Odluke, je : 

a) za kat.čest.br. 163/1 
b) za kat.čest.br. 163/2 

UKUPNO: 674.000,00 kuna
(slovima: šeststotinasedamdesetčetiritisuće kuna).

V

Zbog razlike u procijenjenoj novčanoj vrijednosti 
nekretnina koje su predmet zamjene iz ove Odluke, u 
korist Grada Gospića, u iznosu od 24.000,00 kuna, 
(slovima: dvadesetčetiritisuće kuna), pravna osoba je 
navedenu razliku dužna nadoknaditi Gradu Gospiću.

VI

Grad Gospić se obvezuje na raspisivanje natječaja 
za zamjenu nekretnina iz točke I ove Odluke.

VII

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Gospića da 
nakon provedenog natječaja, zaključi Ugovor o zamjeni 
nekretnina s odabranim ponuditeljem.

VIII

Porez na promet nekretnina, troškove uknjižbe i 
ostale troškove, snosi svaka ugovorna strana za sebe, 
odnosno za svoje nekretnine.

IX

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

Klasa: 940-01/15-01/16
Urbroj: 2125/01-01-15-03 
Gospić, 15. travnja 2015. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

Na temelju odredbi članka 6. stavka 5. Zakona o 
društveno poticanoj stanogradnji ("Narodne novine" br. 
109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13 i 26/15)  i 
članka 33. Statuta Grada Gospića ("Službeni Grada 
Gospića" br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13 i 3/13 - 
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Gospića na 
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sjednici održanoj dana 15. travnja 2015. godine donosi

O D L U K U
o sufinanciranju troškova izgradnje 
građevine POS-a u gradu Gospiću

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se podmirenje dijela 
troškova za potrebe izgradnje stambene građevine iz 
Programa društveno poticane stanogradnje – objekta 
na lokaciji Zona Pazariške ulice, koji će se graditi na k. 
č. 2130/4, k. o. Gospić, ukupne površine 3964 m2.

II.

Utvrđuje se da je Agencija za pravni promet i 
posredovanje nekretninama kao investitor izgradnje 
višestambene građevine iz Programa društveno 
poticane stanogradnje u gradu Gospiću   provela 
otvoreni postupak javne nabave za radove na izgradnji 
predmetne građevine oznake S2-1 na lokaciji Gospić u 
Pazariškoj ulici, objavljen u EOJN br. 2015/S 002-
008050 od 26.02.2015. godine.

III.

Planirana cijena nabave iz točke II. ove Odluke 
iznosila je 8.300.000,00 kuna (bez PDV-a). Na 
predmetno nadmetanje su stigle četiri ponude od kojih 
je cijena najpovoljnije ponude (NEXE GRADNJA d.o.o. 
iz Našica) iznosila 9.397.484,24 kune (bez PDV-a), te 
kao takva premašuje planiranu cijenu nabave.

IV.

U cilju provođenja mjera za zadovoljavanje 
stambenih potreba građana i poboljšanja kvalitete 
stanovanja, a što je u skladu sa Zakona o društveno 
poticanoj stanogradnji, Grad Gospić se obvezuje 
podmiriti dio troškova izgradnje, odnosno razliku 
između planiranih sredstava i ponuđene cijene, u 
iznosu od 1.097.484,24 kune (bez PDV-a), odnosno 
1.371.855,30 kuna s PDV-om.

V.

Uvjeti, način i dinamika plaćanja dijela troškova 
izgradnje iz točke IV. ove Odluke regulirat će se 
Ugovorom o međusobnim pravima i obvezama u 
pogledu izgradnje višestambene građevine.  

VI.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Gospića za 
potpisivanje ugovora iz točke V. ove Odluke.  

VII.

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

Klasa: 402-07/15-01/03                                 
Urbroj: 2125/01-01-15-03
Gospić, 15. travnja 2015. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

Na temelju odredbi članka 6. stavka 2. Zakona o 
društveno poticanoj stanogradnji ("Narodne novine" 
broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13 i 26/15)  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 15. travnja 2015. godine donosi

O D L U K U
o izmjeni Odluke o visini naknade za opremanje 

komunalnom infrastrukturom i podmirenje 
pripadajućih troškova za potrebe izgradnje 

stambene građevine iz programa POS-a

I.

U točki II. stavku 2 i točki III. Odluke o visini naknade 
za opremanje komunalnom infrastrukturom i 
podmirenje pripadajućih troškova za potrebe izgradnje 
stambene građevine iz programa POS-a ("Službeni 
vjesnik Grada Gospića" br. 4/14), iznos: "125,00 €/m² 
NKP" mijenja se i glasi:  "85,00 €/m² NKP".

II.

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

Klasa: 944-01/14-01/02                                
Urbroj: 2125/01-01-15-06
Gospić, 15. travnja 2015. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

Na temelju članka 28. Zakona o pogrebničkoj 
djelatnosti (''Narodne novine'', broj 36/15) 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 15. travnja 2015. godine donosi 

O D L U K U 
o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima 

na području Grada Gospića

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima na području 
Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 
2/15) u članku 2. stavku 1. alineji 6. riječi: " i prijevoz 
pokojnika" brišu se.

U stavku 2. riječi: „i prijevoz pokojnika“, brišu se.

Članak 2.

U članku 10. stavku 1. alineja 2. „- prijevoz 
pokojnika“, briše se. 

Članak 3.

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

Klasa: 363-02/15-01/05
Urbroj: 2125/01-01-15-06
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Gospić, 15. travnja 2015. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

Na temelju članka 107. i 109. Zakona o cestama 
("Narodne novine" br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 
92/14) 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 15. travnja 2015. godine 
donosi 

O D L U K U 
o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama

Članak 1.

U Odluci o nerazvrstanim cestama ("Službeni 
vjesnik Grada Gospića" br. 9/12) u članku 10. stavak 3. 
mijenja se i glasi: 

"Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta na 
području Grada Gospića obavljaju se sukladno važećoj 
Odluci o komunalnim djelatnostima na području Grada 
Gospića".

Članak 2.

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

Klasa: 340-01/12-01/28
Urbroj: 2125/01-01-15-06
Gospić, 15. travnja 2015. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

Na temelju članka 4. Zakona o zaštiti od požara 
("Narodne novine" br. 92/10), članka 4. stavka 1. točka 
1. i članka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
("Narodne novine" br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 
129/00 i 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 
94/13, 153/13 i 147/14) i članka 33. Statuta Grada 
Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/09, 
5/10, 7/10, 1/12, 2/13 i 3/13 – p.t.), Gradsko vijeće 
Grada Gospića na sjednici održanoj dana 15. travnja 
2015. godine donosi 

O D L U K U 
o izmjeni Odluke o organizaciji i radu 

dimnjačarske službe

Članak 1.

U Odluci o organizaciji i radu dimnjačarske službe 
("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 3/13) članak 3. 
stavak 1. mijenja se i glasi: 

"Obavljane dimnjačarskih poslova na području 
Grada Gospića sukladno važećoj Odluci o komunalnim 
djelatnostima na području Grada Gospića povjerava se 
trgovačkom društvu Komunalac Gospić d.o.o., (u 
daljnjem tekstu: davatelj dimnjačarskih usluga)".

Članak 2.

Članak 22., briše se.

Članak 3.

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

Klasa: 363-01/13-01/55
Urbroj: 2125/01-01-15-06
Gospić, 15. travnja 2015. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

Na temelju članka 76. Zakona o sportu („Narodne 
novine“ br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 
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-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Gospića 
na sjednici održanoj dana 15. travnja 2015. godine 
donijelo je

O D L U K U
 o izmjenama Programa javnih potreba u sportu

 Grada Gospića za  2015. godinu

I

U Programu javnih potreba u sportu Grada Gospića 
za 2015. godinu („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 
8/14) u točki I. stavku I. podtočka  3.b. mijenja se i glasi:
  „3. b. - Program povodom obilježavanja proslave 

Dana Grada Gospića
- ljetna rukometna liga                       4.500,00 kn
- ljetni malonogometni turnir            19.000,00 kn
- Kup Grada Gospića                         5.000,00 kn
- ljetna košarkaška liga                      4.500,00 kn
- turnir u ženskoj košarci                  5.000,00 kn“.

II

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

KLASA: 402-04/14-01/78
URBROJ: 2125/01-01-15-07
Gospić, 15. travnja 2015. 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, 152/14) i 
članka 33. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića” br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13 i 3/13 – 
p.t.), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici 
održanoj dana 15. travnja 2015. godine donijelo je

O D L U K U 
o davanju prethodne suglasnosti na  Prijedlog 

Statuta Osnovne škole dr. Jure Turića

I

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Statuta 
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Osnovne škole dr. Jure Turića, koji je donesen na 
sjednici Školskog odbora održanoj dana 05. ožujka 
2015. godine (KLASA: 012-03/15-01/1; Urbroj: 2125-
19-01-15-01). 

II

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

Klasa: 602-02/15-01/04
Urbroj: 2125/01-01-15-03
Gospić, 15. travnja 2015. 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, 152/14) i 
članka 33. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića” br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13 i 3/13 – 
p.t.), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici 
održanoj dana 15. travnja 2015. godine donijelo je

O D L U K U 
o davanju prethodne suglasnosti na 

prijedlog Statuta Osnovne škole 
dr. Franje Tuđmana Lički Osik

I

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Statuta 
Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik, 
Klasa:602-01/15-01/7, Urbroj:2125/26-15-2, uz uvjet 
da se u prijedlogu Statuta:

1) u članku 24., stavak (2), alineja 14. mijenja i glasi:
„- uz suglasnost osnivača odlučuje o stjecanju, 
opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i druge imovine" 

  Alineja 15. briše.

2) u članku 85. stavku (2.) broj "179." mijenja brojem 
"168."

3) u članku 90., alineja 28. mijenja i glasi:
„- sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili 
otuđivanju nekretnina i pokretne  imovine, te o 
investicijskim radovima samostalno ili prema 
prethodnoj odluci Školskog odbora, odnosno 
suglasnosti osnivača“

4) u članku 98. stavku (2.) alineja 14. mijenja i glasi:
 „ - raspravlja o prijedlogu etičkog kodeksa neposrednih 
nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i 
     kućnog reda
   - obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim 
aktima Škole.“

5) u članku 102. stavak 5. mijenja i glasi:
„(5) Učitelji i stručni suradnici i svi radnici Škole dužni su 
poduzimati mjere  radi zaštite prava učenika te o 
svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima 
tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne zlouporabe, 

zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili 
izrabljivanja učenika, obvezni su odmah izvijestiti 
ravnatelja Škole.“

Iza stavka 5. dodaje stavak 6. koji glasi:
„(6) Ravnatelj Škole je obvezan odmah o svakom 
kršenju prava učenika  iz stavka 5. ovoga članka 
izvijestiti nadležno tijelo socijalne skrbi, pravobranitelja 
za djecu odnosno drugo nadležno tijelo.“ 

6) u članku 175. stavak (2.) mijenja i glasi:
  „(2) Na izvid odredbe općeg akta ili kraću uporabu 
općeg akta primjenjuju se odredbe propisa kojim
se uređuje zaštita osobnih podataka.“

II

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

Klasa: 602-02/15-01/04
Urbroj: 2125/01-01-15-05
Gospić, 15. travnja 2015. 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, 152/14) i 
članka 33. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića” br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13 i 3/13 – 
p.t.), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici 
održanoj dana 15. travnja 2015. godine donijelo je

O D L U K U 
o davanju prethodne suglasnosti na 

Prijedlog Statuta Osnovne škole dr. Ante 
Starčević Pazarište Klanac

I

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Statuta 
Osnovne škole dr. Ante Starčević Pazarište Klanac, koji 
je donesen na sjednici Školskog odbora održanoj dana 
06. ožujka 2015. godine (KLASA: 012-01/15-01-1; 
Urbroj: 2125/30-15-01-1). 

II

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

Klasa: 602-02/15-01/04
Urbroj: 2125/01-01-15-04
Gospić, 15. travnja 2015. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

Na temelju članka 31. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („NN“ 33/01 i 60/01 – 
vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13), 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 
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Grada Gospića na sjednici održanoj dana 15. travnja 
2015. godine donijelo je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o visini naknade za obavljanje

dužnosti predsjednika i potpredsjednika 
Gradskog vijeća Grada Gospića

Članak 1.

U Odluci o visini naknade za obavljanje dužnosti 
predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 
2/12, 8/14) u članku 2. umjesto „mjesečna naknada u 
visini 52,5%“, treba stajati „mjesečna naknada u visini 
57,4%“.

Članak 2.

U članku 3. umjesto „mjesečna naknada u visini 
18,7%“, treba stajati „mjesečna naknada u visini 
28,6%“.

Članak 3.

Razlika mjesečne naknade isplaćene temeljem 
Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade za obavljanje 
dužnosti predsjednika i potpredsjednika Gradskog 
vijeća Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 8/14) i između naknade utvrđene člankom 
1. i 2. ove  Odluke, isplatit će se prilikom prve slijedeće 
isplate predmetnih naknada.

Članak 4.

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

Klasa: 121-01/09-01/03
Urbroj: 2125/01-02-15-16
Gospić,  15. travnja 2015. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

Na temelju članka 37. stavka 3. i 5. Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju  („NN“ br. 10/97, 
107/07, 94/13), članka 38. 39. i 40. Zakona o 
ustanovama („NN“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), 
članka 48. stavka 2. Statuta Dječjeg vrtića Pahuljica 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 3/98, 9/01, 7/03, 
2/04, 4/07, 8/13) 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 15. travnja 
2015. godine donosi

O D L U K U
o razrješenju i imenovanju ravnateljice

Dječjeg vrtića Pahuljica

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Gospića, zbog isteka 
mandata, s danom 01. srpnja  2015. godine razrješuje, i 
s danom 02. srpnja 2015. godine ponovno imenuje 

Mariju Fajdić, Lički Osik, Budak 103, za ravnateljicu 
Dječjeg vrtića Pahuljica.

Članak 2.

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

Članak 3. 

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

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

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

gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2014. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. 
godinu.

II.

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o izvršenju 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2014. godinu. 

III.

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

Klasa: 361-02/13-01/38
Urbroj: 2125/01-01-15-08
Gospić, 15. travnja 2015. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu ("Narodne Novine", br. 
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01 26/03 - 
pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) 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 
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Klasa: 601-02/15-01/01
Urbroj: 2125/01-01-15-05
Gospić, 15. travnja 2015. godine

Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", br. 
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01 26/03 - 
pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) 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 15. travnja 2015. godine donosi 

na vrh



sjednici održanoj dana 15. travnja 2015. godine donosi 

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

infrastrukture u 2014. godini

I.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini.

II.

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o izvršenju 
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 
2014. godini.

III.

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

Klasa:  361-02/13-01/37
Urbroj: 2125/01-01-15-11
Gospić, 15. travnja 2015. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

Na temelju članka 20. Zakonu o održivom 
gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 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 - 
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Gospića na 
sjednici održanoj dana 15. travnja 2015. godine donosi 

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

Plana gospodarenja otpadom 
Grada Gospića za 2014. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja 
otpadom Grada Gospića za 2014. godinu. 

II.

Sastavni dio ovog Zaključka čini Izvješće o 
izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Gospića 
za 2014. godinu.

III.

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

Klasa: 351-02/10-01/05 
Urbroj: 2125/01-01-15-19
Gospić, 15. travnja 2015. 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- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće 
Grada Gospića na sjednici održanoj dana 15. travnja 
2015. godine donosi 

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

radova kapitalnih ulaganja u objekte 
društvenih djelatnosti u 2014. godini

I.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa radova 
kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 
2014. godini.

II.

Sastavni dio ovog Zaključka čini Izvješće o 
izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u 
objekte društvenih djelatnosti u 2014. godini.

III.

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

Klasa: 361-01/13-01/13
Urbroj: 2125/01-01-15-09
Gospić, 15. travnja 2015. 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" 
br. 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, 2/13 i 3/13 - pročišćeni tekst),Gradsko 
vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 15. 
travnja 2015. 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 2014. godini

I.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa utroška 
sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom 
vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad 
Gospić u 2014. godini.

II. 

Sastavni dio ovog Zaključka je i Izvješće o izvršenju 
Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova 
u državnom vlasništvu na području posebne državne 
skrbi za Grad Gospić u 2014. godini.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića".
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Klasa: 370-01/13-01/04
Urbroj: 2125/01-01-15-13
Gospić, 15. travnja 2015. 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 15. travnja 
2015. godine donosi 

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

Programa utroška sredstava šumskog 
doprinosa u 2014. godini

I.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa utroška 
sredstava šumskog doprinosa u 2014. godini.

II.

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o izvršenju 
Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 
2014. godini.

III.

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

Klasa: 321-01/13-01/02  
Urbroj: 2125/01-01-15-06
Gospić, 15. travnja 2015. 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), 
Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 
dana 15. travnja 2015. godine donosi 

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

zaštite i spašavanja na području 
Grada Gospića u 2014. godini

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o stanju zaštite i spašavanja 
na području Grada Gospića u 2014. godini.

Članak 2.

Izvješće iz članka 1. sastavni je dio ovog Zaključka.

Članak 3.

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

Klasa: 810‐03/13‐01/12                                             

Urbroj: 2125/01‐01‐15‐09

Gospić, 15. travnja  2015. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

Na temelju 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) i Odluke o planu 
rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i 
investicijskog održavanja za 2015. godinu („Službeni 
vjesnik Grada Gospića“ br. 2/15)  Gradonačelnik Grada 
Gospića dana 12. ožujka 2015. godine donio je

P L A N 
 rashoda za materijal, dijelove i usluge 

tekućeg i investicijskog održavanja 
za 2015. godinu

I

Ovim Planom utvrđuju se rashodi za materijal, 
dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
osnovnih škola  kojima je Grad Gospić osnivač, te se 
vrši raspored sredstva za financiranje istih, sukladno 
osiguranim sredstvima u Proračunu Grada Gospića za 
2015. godinu, te s pozicije pomoći izravnanja za 
decentralizirane funkcije u Državnom proračunu RH za 
2015. godinu.

II

Utvrđuje se da je na temelju Odluke o kriterijima i 
mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 
minimalnog financijskog standarda javnih potreba 
osnovnog školstva u 2015. godini („Narodne novine“ br. 
15/15), Grad Gospić ostvario  bilančna prava za 
rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i 
investicijskog održavanja osnovnih škola u ukupnom 
iznosu od 205.930,00 kuna.

III

Sredstva  za materijal, dijelove i usluge  tekućeg i 
investicijskog održavanja školskog prostora i 
postrojenja u iznosu od 205.930,00 kn raspoređuju se 
po osnovnim školama na temelju prijedloga i zahtjeva 
škola, uzimajući u obzir stvarno stanje objekata.

Namijenjena su za tekuće i investicijsko održavanje 
školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i 
pomagala, inspekcijske nalaze, kvarove koji se ne 
mogu planirati, te ostalo održavanje radi osiguranja 
pretpostavki za redovno funkcioniranje škole, kao i 
nabavu materijala za tekuće održavanje školskog 
prostora i opreme. 

Sredstva se raspoređuju na način:

A) Osnovna škola dr. Jure Turića, Gospić 
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i 

investicijsko održavanje             40.000,00 kn
3232 Usluge tekućeg i investicijskog 

održavanja                                 80.930,00 kn
UKUPNO                                120.930,00 kn

B) Osnovna škola dr. Ante Starčević Pazarište 
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Klanac, Klanac 
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i 

investicijsko održavanje               5.000,00 kn 
3232 Usluge tekućeg i investicijskog 

održavanja                                 20.000,00 kn 
UKUPNO                                  25.000,00 kn          

C) Osnovna škola dr. Franje Tuđmana  Lički Osik, 
Lički Osik
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i 

investicijsko održavanje             10.000,00 kn 
3232 Usluge tekućeg i investicijskog 

održavanja                                 50.000,00 kn
UKUPNO                                  60.000,00 kn

Istaknuta novčana sredstva su planirani iznosi te će 
eventualne uštede biti prenamijenjene za potrebe  
tekućeg održavanja škola.

IV

Prijedlog (popunjenu tablicu)  s  popratnom 
dokumentacijom (računi, situacije, ugovori, 
narudžbenice i sl.)  za utrošak sredstava osnovne škole 
će dostavljati Gradskom upravnom odjelu za 
samoupravu i upravu, koji će iste odobravati i realizirati.
                 

V

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

VI

Zadržava se pravo preraspodjele odobrenih 
sredstava prema školama s obzirom na nastanak 
rashoda koji se ne mogu planirati (hitne intervencije), a 
koji su neophodni za redovno poslovanje škola.

VII

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

Klasa: 402-06/15-01/26
Urbroj: 2125/01-02-15-02
U Gospiću, 12. ožujka 2015. godine

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

Na temelju članka 142. Zakona o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne 
novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-isp., 90/11, 
5/12, 16/12, 86/12, 126/12-p.t., 94/13 i 152/14) 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 
23. ožujka 2015. godine donio je

Z A K LJ U Č A K
o organizaciji i načinu financiranja Programa 

produženog boravka
u Osnovnoj školi Dr. Jure Turića Gospić

Članak 1.

Ovim Zaključkom utvrđuje se organizacija i način 
financiranja Programa produženog boravka u 
Osnovnoj školi Dr. Jure Turića Gospić ( u daljnjem 
tekstu: Škola).

Članak 2.

Produženi boravak oblik je odgojno-obrazovnog 
rada namijenjen učenicima razredne nastave, a 
organizira se s najmanje 14, a najviše 28 učenika.

Ukoliko se za program produženog boravka prijavi 
veći broj učenika, prednost pri upisu imaju učenici prvih 
i drugih razreda osnovne škole.

Prednost pri upisu u produženi boravak imaju 
učenici s upisnog područja Škole.

Škola je dužna izraditi;
- Kriterije za upis djece u produženi boravak,
- Godišnji program rada produženog boravka,
- Financijski plan Programa.

Članak 3.

Program produženog boravka provode radnici 
školskih ustanova koji ispunjavaju uvjete za zasnivanje 
radnog odnosa temeljem Zakona o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Škola sklapa ugovor o radu s radnikom koji ima ista 
prava i obveze kao i drugi zaposleni u Školi.

Članak 4.

Grad Gospić sufinancira Program produženog 
boravka za isplatu plaća i ostalih materijalnih prava za 
učitelja i kuhara.

Članak 5.

Roditelj – korisnik usluga koji ima prebivalište na 
području drugih jedinica lokalne samouprave plaća 
punu mjesečnu cijenu Programa.

Odluku o punoj mjesečnoj cijeni Programa donosi 
ravnatelj Škole.

Članak 6.

Troškove prehrane učenika u produženom boravku 
podmiruju roditelji.

Odluku o cijeni obroka donosi ravnatelj Škole.

Članak 7.

O korištenju Programa produženog boravka Škola 
sklapa ugovor s roditeljem – korisnikom usluga.

Članak 8.

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

Klasa: 402-01/15-01/48
Urbroj: 2125/01-02-15-02
Gospić, 23. ožujka 2015. godine

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

Na temelju članka 142. Zakona o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne 
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novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-isp., 90/11, 
5/12, 16/12, 86/12, 126/12-p.t., 94/13 i 152/14) 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 
23. ožujka 2015. godine donio je

Z A K LJ U ČA K
o organizaciji i načinu financiranja Programa 

produženog boravka u Osnovnoj školi dr. 
Franje Tuđmana Lički Osik

Članak 1.

Ovim Zaključkom utvrđuje se organizacija i način 
financiranja Programa produženog boravka u 
Osnovnoj školi dr. Franje Tuđmana Lički Osik ( u 
daljnjem tekstu: Škola).

Članak 2.

Produženi boravak oblik je odgojno-obrazovnog 
rada namijenjen učenicima razredne nastave, a 
organizira se s najmanje 14, a najviše 28 učenika.

Ukoliko se za program produženog boravka prijavi 
veći broj učenika, prednost pri upisu imaju učenici prvih 
i drugih razreda osnovne škole.

Prednost pri upisu u produženi boravak imaju 
učenici s upisnog područja Škole.

Škola je dužna izraditi;
- Kriterije za upis djece u produženi boravak,
- Godišnji program rada produženog boravka,
- Financijski plan Programa.

Članak 3.

Program produženog boravka provode radnici 
školskih ustanova koji ispunjavaju uvjete za zasnivanje 
radnog odnosa temeljem Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Škola sklapa ugovor o radu s radnikom koji ima ista 

prava i obveze kao i drugi zaposleni u Školi.

Članak 4.

Grad Gospić sufinancira Program produženog 
boravka za isplatu plaća i ostalih materijalnih prava za 
učitelja i kuhara.

Članak 5.

Roditelj – korisnik usluga koji ima prebivalište na 
području drugih jedinica lokalne samouprave plaća 
punu mjesečnu cijenu Programa.

Odluku o punoj mjesečnoj cijeni Programa donosi 
ravnatelj Škole.

Članak 6.

Troškove prehrane učenika u produženom boravku 
podmiruju roditelji.

Odluku o cijeni obroka donosi ravnatelj Škole.

Članak 7.

O korištenju Programa produženog boravka Škola 
sklapa ugovor s roditeljem – korisnikom usluga.

Članak 8.

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

Klasa: 402-01/15-01/49
Urbroj: 2125/01-02-15-02
Gospić, 23. ožujka 2015. godine

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

Izdavač: Gradsko vijeće Grada Gospića, Budačka 55, tel. 053/573-900. Uređuje: Redakcijski 
kolegij. Odgovorni urednik: Slaven Stilinović, dipl. ing. 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.

Stranica 100 Službeni vjesnik Grada Gospića Broj 03/15

na vrh


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

