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AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

 

Na temelju članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne 
novine“ br. 87/08), Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane 
funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2010. godinu („Narodne 
novine“ br. 19/10), Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrñivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2010. 
godini („Narodne novine“ br. 19/10) te članka 33. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 25. 
veljače 2010. godine donijelo je 

  

P R O G R A M 
javnih potreba u školstvu za 2010. godinu  

  

1. OSNOVNO ŠKOLSTVO – ZAKONSKA OBVEZA - DECENTRALIZACIJA 

  

1. ) ZAKONSKA OSNOVA 

  

Članak 1. 

Na temelju točke VII Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrñivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2010. 
godini („Narodne novine“ br. 19/10) županije, Grad Zagreb i gradovi koji su preuzeli obvezu 
financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na svom području donose kriterije, 
mjerila i način financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2010. godinu. 

  

2. ) OPĆE ODREDBE 

Članak 2. 

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



  

Članak 3. 

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

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

  

      1. 3. ) PLANIRANJE TROŠKOVA, KRITERIJI, MJERILA 

Članak 4. 

Za osiguravanje minimalnog financijskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva u 
Proračunu Grada Gospića u ukupnom iznosu od 4.783.493,00 kuna za slijedeće troškove: 

A ) TEKUĆI TROŠKOVI (skupina 32 i 34 prema ekonomskoj klasifikaciji) osigurana 
sredstva u iznosu od 3.479.343,00 kn.  

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

B ) KAPITALNI I INVESTICIJSKI TROŠKOVI – osigurana sredstva u iznosu od 
1.304.150,00 kn. 

1. rashodi za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 
(skupina 42 i 45) – 868.448,00 kn, 

2. rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja ( odjeljak 
3224 i 3232) – 435.702,00 kn. 

4. ) TEKUĆI TROŠKOVI 

  

Članak 5. 

Opći troškovi škole obuhvaćaju (prema ekonomskoj klasifikaciji): 

1. 3211 Službena putovanja 
2. 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 
3. 3233 Usluge promidžbe i informiranja 



4. 3235 Zakupnine i najamnine 
5. 3238 Računalne usluge 
6. 3239 Ostale usluge 
7. 3294 Članarine 
8. 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  
9. 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 
10. 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 

Kriteriji za financiranje općih troškova je broj učenika i broj razrednih odjela. 

Mjerila općih troškova su mjesečne cijene: 
- po učeniku…………………………………………….30,00 kn mjesečno, 
- po razrednom odjelu…………………………….200,00 kn mjesečno. 

  

Članak 6. 

Za troškove navedene u članku 5. ovog Programa u Proračunu Grada Gospića za 2010. 
godinu osiguravaju se sredstva u slijedećim iznosima: 

ŠKOLA 
BROJ 

UČENIKA 
BROJ 

ODJELA 
MJESEČNI 

IZNOS 
UKUPNI 
IZNOS 

Dr. Jure Turića  845 39 33.150,00 397.800,00
Dr. Franje 
Tuñmana 303 17 12.490,00 149.880,00
Dr. Ante 
Starčević 54 11 3.820,00 45.840,00
UKUPNO 1202 67 49.460,00 593.520,00

  

Sredstva za navedene troškove doznačavaju se školama početkom mjeseca za tekući mjesec, 
temeljem dostavljenog zahtjeva. 
Izvješće o utrošku sredstava opsega programa škole su dužne dostaviti do 10-og u mjesecu za 
prethodni mjesec. 

  

Članak 7. 

Ostali tekući troškovi škole su troškovi koji nastaju redovitim funkcioniranjem škole i 
financiraju se prema kriteriju stvarnog rashoda. Sredstva za ove troškove doznačuju se 
školama početkom mjeseca za protekli mjesec. 

  

5. ) KAPITALNI I INVESTICIJSKI TROŠKOVI 

  



Članak 8. 

Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu (u daljnjem tekstu Odjel) izrañuje 

• Odluku o planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja, nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini za 2010. godinu  

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

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

Članak 9. 

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

  

Članak 10. 

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

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

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

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

  

Članak 11. 

Energenti  
Troškovi za energente koje škola koristi za grijanje, pogon školskih postrojenja i rasvjetu 
škola iskazuje na tablici ENERGENTI, koju s preslikama likvidiranih računa dostavlja Odjelu 
u roku od dva dana od dana zaprimanja računa dobavljača za isporučene energente. 
Škola je dužna planirati i voditi evidenciju o utrošenim količinama energenta po vrstama. 
Škola naručuje energente od dobavljača s kojim je Grad Gospić zaključio ugovor. 



Sredstva za plaćanje rashoda za energente Grad Gospić doznačava na žiroračun osnovne škole 
koja je dužna u roku od dva dana ta sredstva doznačiti na žiroračun tih dobavljača. 

  

Članak 12. 

Prijevoz 
Grad Gospić zaključuje ugovor za prijevoz učenika sukladno članku 69. Zakona o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 
Ravnatelj osnovne škole dužan je svakodnevno pratiti provedbu prijevoza učenika, te svaki 
mjesec Odjelu dostavljati izvješće o kakvoći izvršenog prijevoza, kao osnovu za likvidiranje 
računa prijevoznika. 
Odjel vrši računsku kontrolu ispostavljenog računa prijevoznika na temelju cijene iz 
zaključenog ugovora i radnih dana za koje je prijevoz izvršen, te likvidira račun na temelju 
mjesečnog izvješća osnovne škole o izvršenoj usluzi prijevoza učenika. 
Troškovi za prijevoz učenika sukladno članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj 
i srednjoj školi, škola iskazuje na tablici: VLASTITI PRIJEVOZ UČENIKA. 
Vlastiti prijevoz učenika škola dostavlja Odjelu najkasnije do 3. u mjesecu za prethodni 
mjesec. 
Pravilnik o vlastitom prijevozu učenika u osnovnim školama na području Grada Gospića 
donosi Gradsko vijeće.  

Članka 13. 

Pedagoška dokumentacija 
Rashode za pedagošku dokumentaciju škola iskazuje na tablici PEDAGOŠKA 
DOKUMENTACIJA s preslikama računa. 

Škola naručuje pedagošku dokumentaciju za početak i kraj školske godine kod odabranog 
dobavljača s kojim je Grad Gospić zaključio ugovor, a prema posebnom popisu pedagoške 
dokumentacije koji utvrñuje Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa. 

  

Članak 14. 

Liječnički pregledi 
Rashode za liječničke preglede osnovna škola iskazuje na tablici: LIJEČNIČKI PREGLEDI s 
preslikom računa. 
Pod liječničkim pregledima iz stavka 1. ovog članka podrazumijevaju se godišnji pregledi 
nastavnog osoblja sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine„ 
br. 79/07, 113/08, 43/09). 

Članak 15. 

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



Članak 16. 

Osnovne škole dužne su Odjelu dostaviti: 

1. financijski plan za 2010. godinu, 
2. plan rashoda za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj 

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

održavanja, 
4. izvješća u skladu s Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom 

računovodstvu. 

Članak 17. 

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

Članak 18. 

Osnovne škole dužne su sredstva za decentralizirane troškove koristit prema utvrñenoj 
namjeni iz ovog Programa. 

2. OSTALI PROGRAMI U ŠKOLSTVU 

2. 1. ) ZAKONSKA OSNOVA 

Članak 19. 

Temeljem članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi daje se 
mogućnost jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uvoñenje širih javnih 
potreba u osnovnom školstvu za koje sredstva osiguravaju svojim proračunom. 
Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi jedinice lokalne 
samouprave u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se 
neposredno ostvaruju potrebe grañana. 

Članak 20. 

Za Ostale programe u školstvu iz Proračuna Grada Gospića osigurava se iznos od 273.000,00 
kn. 
 
2.2.) OŠ Dr. Jure 
Turića………………………………….……………………………..39.000,00 kn 
a ) terenska 
nastava.…………….………………………………………………………………………25.00
0,00 kn 
b) Participacija za Eko - školu 
…………………………………………….…………………………..4.000,00 kn 
c) izdavanje učeničkog lista 
„Lopoč“……………………………………………………………….10.000,00 kn 
2.3.) OŠ Dr. Ante 



Starčević…………………………………………………………….36.000,00 kn 
a) 
Predškola………………….……………………………………………………………………
………..24.000,00 kn 
b) terenska 
nastava……………….………………………………………………………………….….12.0
00,00 kn 
2.4.) OŠ Dr. Franje Tuñmana ……………………………………..........................26.000,00 
kn 
a) terenska 
nastava.…………….……………………………….…………………………….………..18.00
0,00 kn 
b) sufinanciranje tiskanja učeničkog lista 
Vrtuljak………………………………………………8.000,00 kn 
2.5.) Strukovna 
škola……………………………………………………………………10.000,00 kn 
a) Rad s darovitim 
učenicima…………………………………………………………………………..5.000,00 kn 
b) Organizacija rada Vježbovne tvrtke za program 
ekonomije……………………………..5.000,00 kn 
2.6.) Gimnazija 
Gospić…………………………………………………………………..17.000,00 kn  
a) Rad s darovitim učenicima-
biologija………………………………………………………….….8.000,00 kn 
b) Školski list GIMGOS 
…………….………………………….............................................5.000,00 kn 
c)  Participacija za Eko - školu 
…………………………………………………………………………4.000,00 kn 
    2.7.) Asistent u 
nastavi……………………………………………...........................70.000,00 kn  
    2.8.) Prometne jedinice mladeži………………..………………...........................30.000,00 
kn 
2.9.) Vannastavne aktivnosti za vrijeme praznika…………...........................40.000,00 kn 
    3.0.) Gradovi i općine – prijatelji djece…………………………...........................5.000,00 
kn 

Članak 21. 

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“, a 
primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine. 

Klasa: 602-01/10-01/04 
Urbroj: 2125/01-01-10-03 
Gospić, 25. veljače 2010. godine 

      PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 
Petar Radošević, v.r. 

 



Na temelju točke V Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrñivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2010. 
godini („Narodne novine“ br. 19/10) i članka 33. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 25. 
veljače 2010. godine donijelo je  

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

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

za 2010. god. 

I 

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

II 

U Proračunu Grada Gospića osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.304.150,00 kuna 
za: 

1. rashode za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 
(skupina 42 i 45) – 868.448,00 kuna, 

2. rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja (odjeljak 
3224 i 3232) – 435.702,00 kuna.  

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

III 

Navedeni rashodi odnose se na skupinu 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 
imovine i skupinu 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. 
Prema ispostavljenim planovima osnovnih škola, a u skladu s opravdanosti i potrebama 
navedenog ulaganja Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu izradio je plan ulaganja u 
osnovne škole. 
Navedeni iznos od 868.448,00 kuna rasporeñuje se kako slijedi (prema ekonomskoj 
klasifikaciji): 

A) Osnovna škola „Dr. Jure Turića„ Gospić                                     792.448,00 
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini           792.448,00 
4511 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima                          792.448,00 

B) Osnovna škola „ Dr. Franje Tuñmana „ Lički Osik                      76.000,00 
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                76.000,00 
426 Nematerijalna proizvedena imovina  
- Idejno rješenje za izgradnju novog krila škole                        76.000,00 kn 



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

IV 

Navedeni rashodi odnose se na odjeljak 3224 - materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 
održavanje i odjeljak 3232 – usluge tekućeg i investicijskog održavanja. 
Ovo održavanje je predvidivo i plansko održavanje, obnavljanje školskih zgrada i opreme kao 
i obnavljanje i zamjena pokretne opreme, nastavnih sredstava i pomagala. 
Opseg i visina utvrñuje se sa stvarnim tehničkim stanjem, potrebnim adaptacijama, 
rekonstrukcijama i zamjenama u cilju poboljšanja uvjeta korištenja nastavnih sredstava i 
pomagala. 
Utvrñuje se redoslijed prioriteta u izvoñenju investicijskog održavanja u 2010. godini kako 
slijedi: 

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

higijenskih uvjeta korištenja. 

V 

Hitne intervencije 
U okviru ovih rashoda su i rashodi hitnih intervencija koje škola iskazuje Gradskom 
upravnom odjelu za samoupravu i upravu na tablici: HITNE INTERVENCIJE I TEKUĆI 
POPRAVCI. 
Rashodi u ovoj tablici odnose se na popravke kvarova koji se ne mogu planirati, a njihovo 
neotklanjanje ugrožava sigurnost učenika i rad škole. 
Račun za izvršene hitne intervencije i tekuće popravke mora sadržavati osim broja iz knjige 
ulaznih faktura škole i specifikaciju izvršenih radova ili usluga po vrsti, količini i jediničnoj 
cijeni. 
Hitnim intervencijama smatraju se radovi: 

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

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

Škola je dužna prije početka radova podnesti zahtjev Gradskom upravnom odjelu za 
samoupravu i upravu koji daje pisanu suglasnost. 
Suglasnost nije potrebna kad se radi o popravcima koji ugrožavaju sigurnost učenika, 
održavanje nastave ili kad njihovo neotklanjanje uzrokuje povećanje financijskih izdataka. 

VI 



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

3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 80.000,00
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 140.262,00

 UKUPNO 220.262,00

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

3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 20.000,00
  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 77.178,00
   UKUPNO 97.178,00

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

3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 25.000,00
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 93.262,00

 UKUPNO 118.262,00

VII 

Postupci nabave pri realizaciji sredstava iz ove Odluke provode se sukladno Zakonu o javnoj 
nabavi. 
Nabavu do iznosa 69.999,99 kuna (bez poreza na dodanu vrijednost) provode osnovne škole 
uz prethodno pribavljenu pisanu suglasnost Gradskog upravnog odjela za samoupravu i 
upravu. 
Za sve nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 70.000,00 kuna (bez poreza na dodanu 
vrijednost) postupak provodi Grad Gospić. 

VIII 

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

IX 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“, a 
primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine. 

Klasa: 404-03/10-01/02 
Urbroj: 2125/01-01-10-03 
Gospić, 25. veljače 2010. godine 

      PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 
Petar Radošević, v.r. 

 



Na temelju članka 17. Zakona o otpadu (''Narodne novine'' broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) 
i članka 33. Statuta Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića“ broj 7/09), Gradsko 
vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 25. veljače 2010. godine donijelo je 

O D L U K U 

o kriterijima za obračun troškova gospodarenja 
komunalnim otpadom 

  

Članak 1. 

Ovom se Odlukom utvrñuju kriteriji za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom 
na području Grada Gospića. 

Članak 2. 

Troškovi gospodarenja komunalnim otpadom obuhvaćaju troškove odreñene zakonom kojim 
se propisuje način gospodarenja otpadom. 
Troškovi gospodarenja komunalnim otpadom obračunavaju se prema kriteriju količine 
komunalnog otpada. 
Kao kriterij količine iz stavka 2. ovoga članka utvrñuje se: 

• za kućanstva (fizičke osobe) - broj članova kućanstva, 
• za gospodarske subjekte (pravne osobe) – volumen otpada. 

Članak 3. 

 Visinu cijene, način obračuna i način plaćanja usluge gospodarenja komunalnim otpadom 
odreñuje cjenikom komunalno društvo USLUGA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Komunalno 
društvo). 
Cjenik iz stavka 1. ovoga članka (u daljnjem tekstu: Cjenik) Komunalno društvo donosi 
sukladno propisima. 

Članak 4. 

Cijena komunalne usluge iz članka 3. ove Odluke odreñuje se: 

• za kućanstva – umnoškom broja članova kućanstva i jedinične cijene iz Cjenika (u 
kn/članu), 

• za gospodarske subjekte – umnoškom Dnevne količine za djelatnost (prema tabeli iz 
Priloga 1), jedinične cijene iz Cjenika (u kn/litri) i broja dana u obračunskom 
razdoblju. 

U Cjeniku se posebno iskazuje stavka održavanja deponija otpada koja je za kućanstva 
odreñena prema članu, a za gospodarske subjekte prema volumenu otpada. 
Jedinične cijene iz Cjenika formiraju se na osnovu intenziteta odvoza jednom tjedno, te za 
spremnike zapremine do 1100 litara. Za odvoz otpada u spremnicima veće zapremine 
Cjenikom će se odrediti posebna cijena. 



Članak 5. 

Minimalni volumen spremnika za odlaganje komunalnog otpada u kućanstvima računa se 
prema volumenu od 30 litara/članu. Ako je taj volumen manji od 80 litara, tada minimalni 
spremnik mora biti 80 litara. 
Minimalni volumen spremnika za odlaganje komunalnog otpada kod  gospodarskih subjekata 
računa se po formuli: 
Vmin.=Fd x Ndk x 7/It  x P 
gdje je: 
Vmin. – minimalni volumen spremnika u litrama 
Fd – faktor djelatnosti (prema tabeli iz Priloga 1) 
Ndk – normativ dnevne količine = 0,20 litara/m2 
It – tjedni intenzitet odvoza  
P- površina u m2 
Ako minimalni volumen spremnika za odlaganje komunalnog otpada ne zadovoljava potrebe 
kućanstva ili gospodarskog subjekta utvrñene sukladno odredbama ove Odluke, Komunalno 
društvo će osigurati potreban volumen spremnika i tu uslugu naplatiti prema Cjeniku. 

Članak 6. 

Kategorizacija gospodarskih subjekata i faktor djelatnosti kao indeks količine komunalnog 
otpada, odreñuju se prema tabeli iz Priloga 1 ove Odluke koji čini njezin sastavni dio. 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom vjesniku Grada Gospića”, a 
primjenjivat će se od 01. siječnja 2010. godine. 

Klasa: 351-01/10-01/07  
Urbroj: 2125/01-01-10-03 
Gospić, 25. veljače 2010. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 
Petar Radošević, v.r. 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 25. i 32. Zakona o Muzejima (“Narodne novine„  br. 142/98) i članka 33. 
Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grad Gospića„ br. 7/09), Gradsko vijeće Grada 
Gospića na sjednici održanoj dana 25. veljače 2010. godine donijelo je 

  

  

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Prijedlog 

 Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o  
plaćama i ostalim primanjima 

u Muzeju Like Gospić 

  

I 

                Daje se suglasnost na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
plaćama i ostalim primanjima u Muzeju Like Gospić, koja je donesena na sjednici Upravnog 
vijeća 15. veljače 2010. god. (Klasa: 120-01/10-01/01; Urbroj: 2125/48-01-10-01).  

  

II 

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

Klasa: 120-01/10-01/01 
Urbroj: 2125/01-01-10-03 
Gospić, 25. veljače 2010. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 
Petar Radošević, v.r. 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 13. stavak 4., 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 110/07, 
125/08) i članka 33. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" broj 7/09), 
Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 25. veljače 2010. godine donijelo je 

  

O D L U K U 
o početku postupka javne nabave radova  

na izmjeni pokrova na Dječjem vrtiću Pahuljica u Gospiću  

1. Podaci o javnom naručitelju: Grad Gospić, Budačka 55, Gospić 
Matični broj: 2540754 
OIB: 22538763965. 

2. Odgovorna osoba naručitelja: Gradonačelnik Milan Kolić. 

  

3. Predmet nabave: Radovi na izmjeni pokrova na Dječjem vrtić Pahuljica u Gospiću.  

4. Evidencijski broj nabave: Ev.br- 04/10. 

5. Procijenjena vrijednost nabave: 569.000,00 kuna.  

6. Izvor sredstava: Sredstva su planirana u gradskom proračunu. 

7. Odabrani postupak javne nabave i zakonska osnova za provoñenje postupka 
javne nabave:  

                Otvoreni postupak javna nabave na temelju čl.13.st.7. Zakona o javnoj nabavi. 

8. Ovlašteni predstavnici naručitelja u postupku javne nabave: 

1. Marija Šimac, dipl. oec., 
2. Pavao Pavelić, dipl. ing. 
3. Nenad Bubaš. 

  
Zadaci ovlaštenih predstavnika naručitelja: 

1. koordiniraju pripremu i provoñenje postupka javne nabave, 
2. javno otvaraju ponude, 
3. sudjeluju u pregledu i ocjeni ponuda,    
4. usmjeravaju rad stručnih osoba i službi naručitelja kojima je povjerena izrada 

dokumentacije   

                za nadmetanje, pregled i ocjena ponuda te ostali poslovi u vezi s  postupkom javne 
nabave. 
Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi naručitelja. 



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

 
Klasa: 361-01/10-01/02                                                    
Urbroj: 2125/01-01-10-03 
Gospić, 25. veljače 2010. godine 

 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 
Petar Radošević, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju ustanove Kulturno Informativni Centar Gospić 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 10/09, 1/10) i članka 33. Statuta Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici 
održanoj dana 25. veljače 2010. godine donijelo je  

  

R J E Š E NJ E 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Kulturno  

Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu  

I 

 U Upravno vijeće Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu ispred 
Grada Gospića imenuju se:  

1. Josip Kovačević, Karla Brkljačića 1, Gospić 
2. Mihovil Butković, Kaniška 45, Gospić.  

II 

                Predstavnik zaposlenih u Upravno vijeće Kulturno Informativnog Centra Gospić, 
javne ustanove za kulturu bit će naknadno imenovan nakon prijama djelatnika na rad u 
Ustanovu. 

III 

                Sve odluke koje donesu imenovani članovi Upravnog vijeća Kulturno 
Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu iz točke I ovog Rješenja smatrat će 
se pravovaljanim.  

IV 

                Članovi Upravnog vijeća imenuju se na vrijeme od 4 (četiri) godine. 

V 

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

Klasa: 119-01/10-01/01 
Urbroj: 2125/01-01-10-02 
Gospić, 25. veljače 2010. godine 

 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 
Petar Radošević, v.r. 

 



Na temelju članka 17. Zakona o savjetima mladih („N.N.“ br. 23/07) i članka 33. Statuta 
Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Gospića 
na sjednici održanoj dana 25. veljače 2010. godine donijelo je  

Z A K L J U Č A K  
o davanju odobrenja na Program rada i 

Financijski plan Savjeta mladih Grada Gospića  
za 2010. godinu 

  

I 

Ovim Zaključkom daje se odobrenje na Program rada Savjeta mladih Grada Gospića za 2010. 
godinu i Financijski plan ostvarivanja Programa rada Savjeta mladih Grada Gospića za 2010. 
godinu, donesene na sjednici Savjeta mladih dana 16. veljače 2010. godine. 

  

II 

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

Klasa: 011-01/10-01/01 
Urbroj: 2125/01-01-10-04 
Gospić, 25. veljače 2010. godine 

 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 
Petar Radošević, v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 33. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/09), 
Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 25. veljače 2010. godine donosi  

  

 
Z A K LJ U Č A K 

o izmjeni Zaključka o pristupanju kupnji 
stanova iz programa POS-a 

 
 
I 

U Zaključku o  pristupanju kupnji stanova iz programa POS-a ("Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 5/09),  točka I. mijenja se i glasi:  

"Ovim Zaključkom Grad Gospić pristupa kupnji jedne (1) stambene jedinice iz Programa 
POS-a za potrebe Grada Gospića i to: 

1. Stan (oznaka) – S43 - 2.OS, 3 kat, sveukupne NKP 72,60 m2“.   

  

II 

Točka II. mijenja se i glasi: 

                „Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Gospića da sa Agencijom za pravni promet i 
posredovanje nekretninama sklopi Ugovor o kupnji stana“. 

  

III 

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

Klasa: 361-01/09-01/17                                                
Urbroj: 2125/01-01-10-07 
Gospić, 25. veljače 2010. godine 

  

 

 

 

 



 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA 

 

Na temelju članka 49. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 07/09) i 
članka 11. Odluke o komunalnom doprinosu Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada 
Gospića" br. 9/04, 8/06, 11/06, 2/08, 8/09 i 10/09), Gradonačelnik Grada Gospića dana 22. 
veljače 2010. godine donosi 

  

Z A K LJ U Č A K 
o oslobañanju od plaćanja komunalnog doprinosa za  

izgradnju obiteljskih kuća u sklopu provedbe programa stambenog zbrinjavanja na 
području 

Grada Gospića, na lokaciji Klanac, k.č.br.: 763, 762/1, 762/3 A, 762/3 B, 762/13,  
762/10, 762/12 i 762/7 k. o. Klanac 

  

I. 

Oslobaña se Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Babonićeva 
121, Zagreb, od plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju obiteljskih kuća u sklopu 
provedbe programa stambenog zbrinjavanja na području Grada Gospića, na lokaciji 
Klanac, k.č.br.: 763, 762/1, 762/3 A, 762/3 B, 762/13, 762/10, 762/12 i 762/7 k. o. Klanac, 
u iznosu od 166.115,00 kn. 

  

II. 

Sredstva iz točke I ovog Zaključka bit će namirena iz Proračuna Grada Gospića. 

  

III. 

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

Klasa:363-02/10-01/01 
Urbroj:2125/01-02-10-02  
Gospić, 22. veljače 2010. godine 

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
Milan Kolić, v.r. 



Na temelju članka 59. Odluke o najmu stanova („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 1/10) i 
članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09), Gradonačelnik 
Grada Gospića dana 22. veljače 2010. godine donosi 

  

Z A K LJ U Č A K 
o utvrñivanju visine slobodno ugovorene najamnine 

  

Članak 1.  

                Ovim se Zaključkom utvrñuje visina slobodno ugovorene najamnine za stambeni 
prostor u vlasništvu Grada Gospića.  

Članak 2.  

                Visina slobodno ugovorene najamnine iz članka 1. ovog Zaključka utvrñuje se u 
mjesečnom iznosu od 5,00 kn/m2 stambene površine. 

Članak 3.  

                Stupanjem na snagu ovoga Zaključka prestaje važiti Zaključak o utvrñivanju cijene 
najma 1 m2 stana u vlasništvu Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 9/01). 

Članak 4.  

                Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Grada 
Gospića“, a primjenjuje se od 01. travnja 2010. godine.  

Klasa: 370-01/10-01/02 
Urbroj: 2125/01-02-10-02 
Gospić, 22. veljače 2010. godine 

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
Milan Kolić, v.r. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 26. Odluke o najmu stanova („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 1/10) i 
članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09), Gradonačelnik 
Grada Gospića dana 22. veljače 2010. godine donosi 

  

Z A K LJ U Č A K 
o osnutku i imenovanju Povjerenstva za  

utvrñivanje prijedloga za dodjelu stanova u najam 

  

Članak 1.  

Osniva se Povjerenstvo za utvrñivanje prijedloga za dodjelu stanova u najam (u daljnjem 
tekst: Povjerenstvo).  

Članak 2.  

Zadaća je Povjerenstva da obavlja poslove opisane u Odluci o najmu stanova („Službeni 
vjesnik Grada Gospića“ br. 1/10). 

Članak 3. 

U Povjerenstvo se imenuju:  
- za predsjednika:  
1. Ivan Biljan, 

- za članove:  
2. Marta Grgurić, 
3. Pavao Pavelić, 
4. Antonija Pocrnić, 
5. Katarina Devčić.  

Članak 4. 

Povjerenstvo je u svom radu dužno postupati sukladno propisima, pravilima struke i u interesi 
Grada Gospića.  

Članak 5. 

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavljat će Gradski upravni odjel 
za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.  

  

Članak 6. 

Ovim Zaključkom stavlja se van snage Zaključak o imenovanju Komisije za najam gradskih 
stanova („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 4/04). 



Članak 7. 

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

Klasa: 370-01/10-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-10-02 
Gospić, 22. veljače 2010. godine 

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
Milan Kolić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju odredbe članka 114. b Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne 
novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03 i 87/09), članka 5. a Odluke o visini spomeničke rente 
Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ broj 2/04, 1/06, 11/07 i 8/09) i članka 49. 
Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik  Grada Gospića“ broj 07/09), Gradonačelnik Grada 
Gospića dana 22. veljače 2010. godine donosi 

  

PLAN 
raspodjele sredstava spomeničke rente za 2010. godinu 

  

Članak 1.  

                Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 
151/03, 157/03 i 87/09) odreñeno je da su kulturna dobra od interesa za Republiku Hrvatsku i 
uživaju njezinu osobitu zaštitu. 
Polazeći od temeljnih načela Zakona, člankom 114. b odreñeno je da se prihod od spomeničke 
rente može koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.  
Zaštita i očuvanje kulturnih dobara podrazumijeva provedbu mjera pravne i stručne naravi 
propisanih odredbama Zakona, a sukladnih pravilima konzervatorske struke, s ciljem da se 
osiguraju uvjeti zaštite tog dobra od svakog ugrožavanja, odnosno omogući očuvanje 
njegovih spomeničkih svojstava, cjelovitosti i namjene.  
Zakonom je takoñer odreñeno da se ukupni prihod spomeničke rente rasporeñuje na način da 
se 60 %  prihoda uplaćuje u korist Grada Gospića, a 40 % u korist državnog proračuna.  

  

Članak 2. 

                Planom raspodjele sredstva spomeničke rente za 2010. godinu rasporeñuju se 
sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada 
Gospića.  
Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2010. godinu u ukupnom iznosu 
od 250.000,00 kuna.  
Raspored financijskih sredstava iz stavka 2. ovog članka, po projektima i programima, 
utvrñuje se kako slijedi: 

Redni 
broj 

  

Rashodi 

  

Plan 2010. 
  Kapitalne donacije u programe zaštite i očuvanja 

kulturnih dobara na području Grada Gospića  
  

1. Veleučilište Nikola Tesla 100.000,00 
  Izvoñenje radova na sanaciji i obnovi pročelja 

Veleučilišta 
  

2. Obnova pročelja i krovova unutar zaštićene Urbanističke 
cjeline 

  



Grada Gospića 150.000,00 
  Obnova pročelja i krovova unutar zaštićene Urbanističke 

cjeline 
Grada Gospića u sklopu Liste prioriteta 

  

  Ukupno:  250.000,00 

Članak 3. 

                Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 
Grada Gospića“.  
 
Klasa: 612-08/10-01/3 
Urbroj: 2125/01-02-10-02 
Gospić, 22. veljače 2010. godine 

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
Milan Kolić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 9. 10. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima  u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08) i članka 49. Statuta Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09), Gradonačelnik Grada Gospića utvrñuje 

P L A N      
prijma u upravna tijela Grada Gospića 

za 2010. godinu 

I 

                Ovim Planom utvrđuje se prijam službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada 

Gospića za 2010. godinu. 

 

II 
 
Plan sadrži  podatke: 
o stvarnom stanju popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Gospića, 
plan prijma u upravna tijela Grada Gospića za 2010. godinu, 
-       plan prijma u Jedinicu unutarnje revizije Grada Gospića. 
 

III 
 
U upravnim tijelima Grada Gospića, sukladno potrebama upravnih tijela te potrebama 
Jedinice unutarnje revizije Grada Gospića i predviñenim financijskim sredstvima u Proračunu 
Grada za 2010. godinu planira se popuniti potreban broj: 
 
*  službenika  na neodreñeno vrijeme: 
4   visoke stručne spreme 
1   više stručne spreme, 
3   srednje stručne spreme, 
 
*  vježbenika  
1   vježbenik visoke stručne spreme 
 

IV 
 
Sastavni dio ovog Plana je i tabelarni prikaz PLANA PRIJMA U UPRAVNA TIJELA 
GRADA GOSPIĆA ZA 2010. GODINU. 
 

V 
 
Ovaj Plan će se objaviti u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 

Klasa: 100-01/10-01/05 
Urbroj: 2125/01-02-10-01 
Gospić, 04. veljače 2010. godine 

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
Milan Kolić, v.r. 

 



                                                                       PLAN PRIJMA U UPRAVNA TIJELA GRADA GOSPI!A ZA 2010. GODINU

       STVARNO STANJE

        POPUNJENOSTI POPUNJENOST POPUNJENOST          PLAN PRIJMA

      RADNIH MJESTA VJEŽBENICI RADNIH MJESTA RADNIH MJESTA   SLUŽBENIKA U 22010.      PLAN PRIJMA

    SLUŽBENICIMA NA 01.01.2010. NAMJEŠTENICIMA SLUŽBENICIMA I              GODINI NA      VJEŽBENIKA  

         NEODRE"ENO 01.01.2010. NAMJEŠTENICIMA NEODRE"ENO VRIJEME u 2010. godini

              VRIJEME 01.01.2010.

             1 01.01.2010.

3 4(1+3)

VSS VŠS SSS VSS VŠS SSS VSS VŠS SSS VSS VŠS SSS

URED GRADONA#ELNIKA 1 1 4 6 1 1

TAJNIŠTVO 1 1 1 3

UPR.ODJ. ZA KOM.DJ.ST.GR.I ZAŠ.OK. 1 2 12 1 1 3 18 2 2

UPR.ODJ. ZA SAMUP I UPRAVU 8 4 4 1 1 17 1 1

JED.UNUT.REVIZ.G.G. 1

UKUPNO 10 8 18 1 2 8 44 4 1 3 1

NAZIV TIJELA

2 5 61



 

OSTALO 

Na temelju članka 16. Zakona o savjetima mladih ("Narodne Novine" broj 23/07) i članka 21. 
i 22. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" 
br. 7/07), Savjet mladih Grada Gospića na sjednici održanoj dana 16. veljače 2010. godine 
donio je 

  

PROGRAM RADA  
SAVJETA MLADIH GRADA GOSPIĆA ZA 2010. GODINU 

  

Uvod 

Savjet mladih savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Gospića koje se osniva u cilju 
uključivanja mladih u javni život Grada Gospića. 
Na temelju članka 4. Zakona o savjetima mladih i članka 13. Statuta Grada Gospića, Gradsko 
vijeće Grada Gospića je na sjednici održanoj dana 03. srpnja 2007. godine donijelo Odluku o 
osnivanju Savjeta mladih Grada Gospića (u nastavku Savjet), te na temelju iste dana 30. 
studenog 2009. godine donijelo Odluku o izboru članova savjeta mladih Grada Gospića.  
Člankom 21. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Gospića savjet mladih donosi za 
svaku kalendarsku godinu program rada i financijski plan koji se prosljeñuje Gradskom vijeću 
Grada Gospića na odobravanje.  

Djelokrug rada Savjeta obuhvaća raspravljanje o pitanjima položaja i statusa mladih u Gradu 
Gospiću, predlaganje Gradskom vijeću onih programa i mjera za mlade koja se odnose na 
unaprjeñenje položaja mladih, te rješavanja bitnih pitanja vezanih uz djelovanja i aktivnosti 
mladih na području Grada Gospića.  

Savjet stoji kao važna poveznica izmeñu mladih grada i gradskih tijela. 
Program rada savjeta mladih Grada Gospića za 2010. godinu (u nastavku Program) sadrži 
sljedeće aktivnosti: 

• suradnja sa Županijskim savjetom mladih Ličko-senjske županije i drugim 
savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj, 

• konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade, 
• suradnja sa tijelima Grada Gospića i gradskim upravnim tijelima o politici prema 

mladima, 
• izrada prijedloga web stranice i njezino postavljanje na Internet kako informativnog 

medija namijenjenog mladima, 
• obilježavanje prigodnih datuma vezanih za mlade i obitelj, 
• ostale aktivnosti važne za rad savjeta i poboljšanje položaja mladih.  

Sastavni dio ovog Programa je Plan provedbe Programa i prijedlog financijskog plana radi 
ostvarivanja Programa rada. 



 
Ciljevi programa 

Suradnja sa Županijskim savjetom mladih Ličko-senjske županije i drugim savjetodavnim 
tijelima mladih u Republici Hrvatskoj 

Kao jedna od glavnih zadaća Savjeta u 2010. godini uključuje suradnju Savjeta sa 
županijskim, gradskim i općinskim savjetima mladih u Županiji i Republici Hrvatskoj kroz 
meñusobne posjete predstavnika savjeta mladih s ciljem prikupljanja informacija i razmjenom 
iskustava u radu savjeta mladih o odreñenim pitanjima vezanim za mlade.  

                Ovaj oblik suradnje predstavlja odlazak predstavnika Savjeta u posjete ali i 
pozivanje predstavnika Savjeta mladih u županiji i Republici Hrvatskoj. 

Konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade i suradnja sa tijelima 
Grada Gospića i gradskim upravnim tijelima o politici prema mladima 

                Savjet će kroz organizaciju okruglih stolova i tribina s temama problematike s 
kojima se mladi susreću nastojati prikupiti mišljenja o osnovnim prioritetima i potrebama 
mladih, te djelovati u smjeru poboljšanja položaja mladih na temelju koordinirane 
komunikacije izmeñu gradskih tijela i mladih, po načelu utvrñivanja  potreba mladih i 
predlaganja modela za rješavanje pitanja od temeljne važnosti za mlade na području Grada 
Gospića. 
Savjet će poticati osnivanje udruga mladih i za mlade na području Grada Gospića.  
Potrebno je provesti adekvatni program informiranja mladih o mogućnostima osnivanja i 
djelovanja udruga mladih i za mlade u svrhu kvalitetnije organizacije slobodnog vremena 
mladih, te njihova aktivnog i društveno korisnog sudjelovanja u javnom životu Grada 
Gospića. 

Izrada prijedloga web stranice i njezino postavljanje na Internet kako informativnog medija 
namijenjenog mladima 

U suradnji sa tijelima Grada krenuti u izradu web stranice, te njezino postavljanje na Internet. 
Cilj je stvoriti ureñen sustav informiranja mladih o aktivnostima savjeta, kako bi mladi bili 
obaviješteni o svim aktivnostima i akcijama koje provodi Savjet, a iz razloga kako bi mogli 
dobiti informacije koje su od bitnog značaja za njih, te isto tako da bi mogli i sami 
participirati u odreñenim aktivnostima u kojima će im to biti omogućeno, odnosno čuti 
njihovo mišljenje, prijedloge, kao i kritike na rad Savjeta.  
Na ovaj način bi se omogućila bolja komunikacija s mladima. 

Ostale aktivnosti važne za rad savjeta i poboljšanje položaja mladih 

Savjet će sudjelovati u praćenju i evaluaciji provedbe mjera utvrñenih Nacionalnim 
programom za mlade od strane nadležnih tijela, posebno u područjima: obrazovanja, 
zapošljavanja, socijalne politike, zdravstvene zaštite, aktivnog sudjelovanja mladih u društvu, 
izgradnji civilnog društva i kulture mladih i njihovog slobodnog vremena i informiranju 
mladih. 
U suradnji s službama Grada Gospića organizirati obilježavanje prigodnih datuma vezanih za 
mlade i obitelj.  



Osiguravanje financijskih sredstava za rad Savjeta mladih u 2010. godini 

            Na temelju članka 24. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Gospića, Grad 
Gospić osigurava financijska sredstva za rad Savjeta na temelju odobrenog programa rada i 
financijskog plana Savjeta mladih.  

Završne odredbe 

            Program rada Savjeta mladih Grada Gospića stupa na snagu danom dobivanja 
odobrenja od strane Gradskog vijeća Grada Gospića, a objavit će se u „Službenom vjesniku 
Grada Gospića“.  

Klasa: 011-01/10-01/01 
Urbroj: 2125/01-01-10-02 
Gospić, 16. veljače 2010. godine 

PREDSJEDNICA SAVJETA MLADIH 
GRADA GOSPIĆA  

Marija Baburić, dipl. tur. kom., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 10. alineje 11. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 23/07) i 
članka 14. alineje 11. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Gospića („Službeni vjesnik 

Grada Gospića“ br. 7/07), Savjet mladih Grada Gospića na sjednici održanoj dana 16. veljače 
2010. godine, utvrdio je  

  

FINANCIJSKI PLAN OSTVARIVANJA PROGRAMA RADA 
SAVJETA MLADIH GRADA GOSPIĆA ZA 2010. GODINU 

  

I 

                Za ostvarivanje i realizaciju Programa rada Savjeta mladih Grada Gospića za 2010. 
godinu financijska sredstva u iznosu od 5.000,00 kn osigurana su u Proračunu Grada Gospića 
za 2010. godinu (pozicija  - Aktivnosti PO2 0101 A 100002 Donacije udrugama grañana). 

II 

                Financijska sredstva iz točke I ovog Financijskog plana rasporeñuju se za slijedeće:  

  

1             Službena putovanja                                                                          1.000,00 
2             Troškovi izrade web stranice                                                           3.000,00 
3             Troškovi organizacije okruglih stolova i tribina                            1.000,00 

                Ukupno                                                                                                5.000,00 

  

III 

                Financijski plan stupa na snagu danom dobivanja odobrenja od strane Gradskog 
vijeća Grada Gospića, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.  

   
Klasa: 011-01/10-01/01 
Urbroj: 2125/01-01-10-02 
Gospić, 16. veljače 2010. godine 

REDSJEDNICA SAVJETA MLADIH 
GRADA GOSPIĆA  

Marija Baburić, dipl. tur. kom., v.r. 

 



                                VOZNI RED AUTOBUSNIH LINIJA NA PODRU!JU GRADA GOSPI"A
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1 2 3 4

5 5 5 5

7:00 12:00 0 8:40 13.40

7:05 12:05 6 8:32 13:34

7:10 12:10 8 8:27 13:29

7:17 12:17 12 8:23 13:23

7:20 12:20 15 8:20 13:20

7:24 12:24 18 8:16 13:16

7:27 12:27 20 8:13 13.13

7:30 12:30 22 8:10 13:10

7:40 12:40 26 8:00 13:00

7:46 12:46 30 7:50 12:50

-

1 2 3 4

5:40 14:10 0 7:20 15:35

5:45 14:15 6 7:15 15:30

5:50 14:20 10 7:10 15:25

5:55 14:25 13 7:05 15:20

6:02 14:32 18 6:58 #

6:10 14:40 23 6:50 #

6:18 14:48 28 6:42 15:12

6:23 14:53 32 6:37 15:07

6:27 14:57 35 6:33 15:03

6:30 15:00 38 6:30 15:00

NAPOMENA: Pod 1 i 3 prometuje kad nema školske nastave
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12:45 14:10 0 7:40 9:35
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12:55 14:20 4 7:30 9:25

13:00 14:25 7 7:25 9:20

13:02 14:27 9 7:23 9:18

13:05 14:30 13 7:20 9:15

NAPOMENA: 

Pod 1 i 4 prometuje od 01.07 do 31.08.

Pod 2 i 3 prometuje radnim danom za vrijeme trajanja školske nastave
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