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U skladu sa člancima 107, 109. i 110. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13), a sukladno Odluci o
izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Otočca („Službeni vjesnik grada Otočca“ br. 7/16) i Mišljenja
zavoda Ličko-senjske županije (Klasa: 350-02/17-01/11, Ur.broj: 2125/64-17-08 od 20. srpnja 2017. godine), Gradsko vijeće
Grada Otočca je temeljem članka 27. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ br. 1/13, 1/16) na 3. sjednici
održanoj 26. 09. 2017. godine donijelo
ODLUKU
o donošenju III Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Otočca
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Donose se III Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Otočca (u daljnjem tekstu „Plan“).
(2)
Elaborat važećeg Prostornog plana uređenja Grada Otočca (u daljnjem tekstu: PPUG Otočca) mijenja se i dopunjava radi
usklađenja sa zakonskim propisima, donesenim Izmjenama i dopunama Prostornog plana Ličko-senjske županije, te razvojnim
potrebama Grada Otočca u skladu sa izvedenim ili planiranim zahvatima u komunalnoj infrastrukturi te novelacije planerskih
stavova vezano uz potrebe zaštite okoliša, prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti sukladno novoj zakonskoj regulativi.
(3)
Izmjena i dopuna PPUG Otočca izvedena je u tekstualnom obrazloženju, odredbama za provedbu i kartografskim
prikazima.
(4)
Izmjene i dopune odredbi za provođenje Plana provedene su u okvirima odredbi sadržanih u Odluci o donošenju
Prostornog plana uređenja Grada Otočca („Službeni vjesnik grada Otočca“ br. 5/04).
(5)

Elaborat Plana izrađen je i ovjeren od stručnog izrađivača – Urbanističkog instituta Hrvatske, d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.
(1)
Plan je sadržan u elaboratu III Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Otočca, a sastoji se tekstualnog i
grafičkog dijela Plana te priloga.
(2)
Tekstualni dio Plana sadrži:
- Odredbe za provedbu Plana
(3)
Grafički dio Plana sadrži sljedeće kartografske prikaze:
0. Granice, sustav središnjih naselja i razvojnih središta ........................................................................... 1:25.000
1. Korištenje i namjena prostora .............................................................................................................. 1:25.000
1.1. Korištenje i namjena prostora promet, pošta i telekomunikacije .......................................................... 1:25.000
2. Infrastrukturni sustavi i mreže - energetski sustav ................................................................................ 1:25.000
2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže – vodnogospodarski sustav .................................................................. 1:25.000
3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora ........................................................................................................ 1:25.000
4. Građevinska područja naselja .................................................................................................................... 1:5000
4.1. Građevinsko područje – naselje Brlog
4.2. Građevinsko područje – naselje Brloška Drubrava
4.3. Građevinsko područje – naselje Čovići
4.4. Građevinsko područje – naselje Dabar
4.5. Građevinsko područje – naselje Doljani
4.6. Građevinsko područje – naselje Drenov Klanac
4.7. Građevinsko područje – naselje Glavace
4.8. Građevinsko područje – naselje Gorići
4.9. Građevinsko područje – naselje Hrvatsko polje
4.10. Građevinsko područje – naselje Kompolje
4.11. Građevinsko područje – naselje Kuterevo
4.12. Građevinsko područje – naselje Ličko Lešće
4.13. Građevinsko područje – naselje Lipovlje
4.14. Građevinsko područje - naselje Otočac
4.15. Građevinsko područje – naselje Podum
4.16. Građevinsko područje – naselje Ponori
4.17. Građevinsko područje – naselje Prozor
4.18. Građevinsko područje – naselje Ramljani
4.19. Građevinsko područje – naselje Sinac
4.20. Građevinsko područje – naselje Staro Selo
4.21. Građevinsko područje – naselje Škare
4.22. Građevinsko područje – naselje Švica
(4)
Prilozi Plana sadrže:
A.
Obrazloženje Plana
B.
Sažetak za javnost
(5)
Ovaj Plan provodi se primjenom svih njegovih dijelova (tekstualni dio, grafički dio i prilozi) kao cjelovitog prostornoplanskog dokumenta.
Članak 3.
Daljnja provedba ovog Plana ostvaruje se:

2|Stra nica

„Službeni vjesnik Grada Otočca“

broj 4/2017

neposredno kod gradnje prometne i komunalne infrastrukture, gradnje građevina u izgrađenim dijelovima građevinskog
područja i na dijelovima neizgrađenog građevinskog područja na kojemu je izgrađena osnovna infrastruktura.
-

posredno putem planova niže razine (UPU) kod gradnje u neuređenim neizgrađenim dijelovima građevinskog područja,
II. ODREDBE SA UVJETIMA ZA GRAĐENJE

Članak 4.
U članku 65. dodaje se stavak (9):
„ (9) Na prostorima izgrađenih dijelova naselja manjih lokalnih središta i ostalih naselja, planom se dozvoljava rekonstrukcija i
obnova postojećih građevina društvenih djelatnosti prema sljedećim uvjetima:
-

-

-

-

rekonstrukcija i obnova postojeće građevine provodi se u okvirima zatečene građevne čestice bez obzira na njezinu
površinu,
rekonstrukcija ili obnova postojeće građevine kojom se ne povećava
njezin gabarit moguća je bez obzira na veličinu
građevne čestice, ostvareni Kig i Kis, broj etaža, visinu te udaljenosti od regulacijskog pravca ili drugih rubova građevne
čestice,
ako se rekonstrukcijom ili obnovom postojeće građevine povećava njezin gabarit, ista je moguća samo u okvirima
sljedećih ograničenja:
- maksimalnog koeficijenta izgrađenosti (Kig) od 0,4,
- maksimalnog koeficijenta iskorištenosti (Kis) od 2,0,
- maksimalnog broja etaža od Po+P+2,
maksimalne visine koja iznosi 12,0 m mjereno od konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine na
njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata,
minimalne udaljenosti od rubova građevne čestice koja iznosi 3,0 m,
minimalne udaljenosti od regulacijskog pravca javne površine (prometne, zelene) koja iznosi 5,0 m,
oblikovanje građevine treba izvesti suvremenim tretmanom volumena i pročelja, pri čemu se može primijeniti i
autohtoni oblikovni izraz,
vrsta i nagib krova nisu ograničeni te je moguća primjena kosog, ravnog i bačvastog krova, pri čemu se preferira kosi
krov s nagibom od 27o-45o.
potrebno je ozeleniti i hortikulturno urediti najmanje 20% građevne čestice pri čemu je potrebno valorizirati, zaštititi i
uklopiti zatečeno vrijedno zelenilo,
oko građevnih čestica ograda se u pravilu ne izvodi, u slučaju izgradnje ograde visina iste ograničava se s najviše 1,20 m,
a može se izvesti kao zelena ili uz korištenje kamene opeke, drveta ili metala, iznimno prilikom ograđivanja površina
specifične namjene unutar čestica društvenih djelatnosti (sportsko-rekreativne površine i sl.) visina ograde može iznositi
maksimalno do 3,0 m,
ograde i potporne zidove treba oblikovati i izvoditi na način da se uklapaju u sliku naselja, te su usklađeni s
oblikovanjem okolnog prostora,
na građevinskoj parceli ili uz javno-prometnu površinu treba osigurati prostor za parkiranje minimalno - 20 PM/1000 m2
BRP,
prilikom izgradnje u zonama zaštite kulturno povijesne cjeline ili uz građevine zaštićene kao kulturno dobro, odnosno
unutar područja zaštićenog kao prirodna vrijednost, treba ishoditi posebne uvjete nadležnog Ministarstva kulture Konzervatorskog odjela odnosno službe zaštite prirode.“

Članak 5.
U članku 81. stavak (5) mijenja se i glasi:
„(5) Planom se osiguravaju prostori za izgradnju energetskih građevina vjetroelektrana, baziranih na prirodno obnovljivim
izvorima energije vjetra. Njihova lokacija na području Grada prikazana je na kartografskom prikazu – Infrastrukturni sustavi i
veze, Energetski sustav u mjerilu 1:25.000.
Povezivanje odnosno priključak planiranih obnovljivih izvora energije i kogeneracije ili drugih korisnika mreže na
elektroenergetsku mrežu, sastoji se od:
-

pripadajuće trafostanice smještene u granicama obuhvata planiranog proizvodnog objekta iz obnovljivog izvora i

-

priključnog dalekovoda/kabela na postojeći ili planirani dalekovod ili na postojeću ili planiranu trafostanicu

Ako Planom nije drugačije uređeno priključak se može smatrati sastavnim dijelom zahvata izgradnje elektrane iz reda obnovljivih
izvora energije i kogeneracije ili dijelom građevine korisnika mreže.
Točno definiranje trase i tehničkih obilježja priključnog dalekovoda/kabela i rasklopišta-trafostanice u sklopu objekta proizvođača
izvora energije i kogeneracije ili objekta drugih korisnika mreže biti će ostvarivo samo u pokrenutom upravnom postupku
ishođenja lokacijske dozvole, po dobivenim pozitivnim uvjetima od strane ovlaštenog elektroprivrednog poduzeća/tvrtke
(operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava), a na osnovi nadležnosti mjesta priključenja (DV i TS visokog
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ili srednjeg napona). priključak obnovljivog izvora energije i kogeneracije ili priključka drugih korisnika na elektroenergetsku
mrežu koja je u nadležnosti operatora prijenosnog sustava definira se kao dio zahvata (faza /etapa) u okviru građevine – elektrane
ili složene građevine drugih korisnika elektroenergetske mreže.“
Članak 6.
U članku 81. stavak (12) mijenja se i glasi:
Dopunski, prirodni drugi izvori energije – mini hidroelektrane.
„(12) Prostorna lokacija mini hidroelektrana do 10 MW (uređaja i postrojenja) definirati će se idejnim rješenjem, i važećim
zakonskim propisima (Zakonom o zaštiti prirode - NN 80/2013, Zakonom o zaštiti okoliša - NN 80/2013, 153/2013, 78/2015).
Idejnim rješenjem definirati će se izgradnja i uređenje novih pristupnih putova, servisnih cesta, infrastrukturnih koridora
(priključaka na elektroopskrbni sustav - zračnih ili podzemnih) i potrebne prateće opreme (trafostanice i sl.), dovodni i odvodni
kanali za mini hidroelektranu do 10 MW, na način da isti budu prilagođeni prostoru kojim prolaze, te da njihova izgradnja bude
prostorno i na svaki drugi način ekonomična s naglaskom na što manji utjecaj na okoliš. Prilikom izgradnje u zonama zaštite
kulturno povijesne cjeline ili uz građevine zaštićene kao kulturno dobro, odnosno unutar područja zaštićenog kao kulturna
vrijednost, treba ishoditi posebne uvjete nadležnog Ministarstva kulture - konzervatorskog odjela ( obzirom da su svi lički, a
posebno gačanski vodotoci u prostoru visokih vrijednosti s aspekta kulturnog pejzaža, a na njima postoji i velik broj vodozahvata
te građevina koje svojom biti spadaju u tradicijsku kulturu življenja ovoga prostora, potrebno je za svaki potencijalni zahvat
minielektrane provjeriti njenu moguću veličinu (kako gabaritom tako i snagom) da zahvati ne naruše tradicijski okoliš i njegove
uobičajene karakteristike po kojim bi modelima i nadalje trebalo razvijati nove elektroenergetske proizvodne kapacitete.) Za sve
zemljane radove koji su potrebni pri gradnji objekata ili infrastrukturnih i komunalnih sustava, potrebno je osigurati stalni
arheološki nadzor zbog postojanja evidentiranih arheoloških lokaliteta u horizontu od prapovijesti do srednjeg vijeka
Planom predloženi dio trase za premještanje 110Kv dalekovoda neposredno kod zone izgradnje MHE Otočac - proizvodni uređaj
hidroelektrana, može se izmijeniti, a biti će točno utvrđena lokacijskom dozvolom i projektnom dokumentacijom na temelju
stvarnih potreba, prostorne mogućnosti i rješavanja imovinsko - pravnih odnosa.“
Članak 7.
Članak 82. mijenja se i glasi:
„(1)
Prostorni plan određuje zaštitne koridore za postojeće i planirane trase dalekovoda (elektroprijenosne uređaje) i to kako
slijedi:
Postojeći dalekovodi:
- dalekovod 2x400 kV–zaštitni koridor 80 metara (40+40 od osi DV-a)
- dalekovod 400 kV–zaštitni koridor 70 metara (35+35 od osi DV-a)
- dalekovod 220 kV–zaštitni koridor 50 metara (25+25 od osi DV-a)
- dalekovod 2x110 kV–zaštitni koridor 50 metara (25+25 od osi DV-a)
- dalekovod 110 kV–zaštitni koridor 40 metara (20+20 od osi DV-a)
Planirani dalekovodi:
- dalekovod 2x400 kV–zaštitni koridor 100 metara (50+50 od osi DV-a)
- dalekovod 2x110 kV–zaštitni koridor 60 metara (30+30 od osi DV-a)
- dalekovod 110 kV–zaštitni koridor 50 metara (25+25 od osi DV-a)
(2)
Isključuje se građenje novih građevina u koridoru dalekovoda, osim iznimno, a na temelju uvjeta koje utvrđuje HOPS ili
HEP.
Tijelo koje vodi upravni postupak izdavanja dozvola za zahvat u prostoru (provođenje dokumenata prostornog uređenja) i dozvola
za gradnju građevina u zaštitnom koridoru dalekovoda ili prostoru u okruženju transformatorske stanice dužno je zatražiti posebne
uvjete gradnje od nadležnog elektroprivrednog poduzeća/tvrtke (operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava)
u čijoj se nadležnosti nalazi postojeći ili planirani dalekovod/kabel ili transformatorska stanica.
Za izgradnju transformatorskih stanica određuju se sljedeće površine:
postrojenje 110/x Kv otvorene (AIS) izvedbe: cca 100x100m
postrojenje 110/x Kv zatvorene (GIS) izvedbe: cca 50x50 m
Konačna veličina transformatorskih stanica prilagodit će se u opsegu izgradnje postrojenja (broju i rasporedu energetskih polja i
opreme na otvorenom i u pogonskim zgradama), tehnološkim zahtjevima i zatečenim uvjetima u prostoru u okruženju kao i
zahtjevima ostalih sudionika u prostoru što će se utvrđivati kroz postupak izdavanja lokacijske dozvole.
(4)
Ukoliko postoje tehničke, imovinsko – pravne i ekonomske – financijske pretpostavke izvedivosti, postojeći dalekovodi i
trase planiranih dalekovoda napona 10 Kv, 20 Kv, 35 Kv, 110 Kv i 220 Kv mogu se, po njihovim postojećim trasama i pripadnim
koridorima, rekonstrukcijom preoblikovati u dalekovode ili kabele više naponske razine i povećane prijenosne moći, a da se pri
tome njihove trase, na pojedinim dijelovima ovisno o zatečenoj razvijenosti i stanju prostora mogu kroz postupak pribavljanja
prethodnog mišljenja/rješenja o potrebi ili izostanku potrebe ishođenja lokacijske dozvole prilagoditi novom stanju prostora i
rekonstruirati / izgraditi sukladno tehničkim propisima koji reguliraju način i uvjete izgradnje elektroenergetskih građevina.
(5)
Moguća su i dozvoljena odstupanja trasa planiranih dalekovoda i rezerviranih lokacija transformatorskih stanica od onih
utvrđenih ovim Planom i to onda kada je iste potrebno uskladiti s planovima nižeg reda (UPU), s trasama planiranih autocesta,
cesta, željezničkih pruga, plinovodnih i naftovodnih instalacija, kada ih je potrebno uskladiti s planovima radno poslovnih zona i
(3)
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objektima u njima ili uskladiti sa planovima izgradnje građevina velikog gospodarskog ili strateškog značaja. Točan smještaj u
prostoru odredit će se lokacijskom dozvolom, Idejnim projektom, preciznim geodetskim podlogama.”
III. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.
(1)
Provedbu i realizaciju postavki III Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Otočca operativno će provoditi upravne i
stručne službe Grada.
(2)
Praćenje provođenja ovih III Izmjena i dopuna obavljati će Gradonačelnik i Vijeće Grada Otočca, preko dokumenata
praćenja stanja u prostoru čime će se utvrditi mjere koje treba predvidjeti i provesti u daljnjem periodu njegove primjene.
(3)
Stručne službe Grada će prema potrebi Gradonačelniku i Vijeću prezentirati informaciju o provođenju ovih III Izmjena i
dopuna, sa prijedlozima mjera koje treba predvidjeti u daljnjem postupku njegove primjene.
Članak 9.
(1) Danom stupanja na snagu III Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Otočca prestaju važiti dijelovi Prostornog
plana uređenja Grada Otočca („Službeni vjesnik grada Otočca“ br. 5/04) izmijenjeni ovim Izmjenama i dopunama.
(2) Ove Izmjene i dopune sa neizmijenjenim dijelovima PPUG Otočca čine cjeloviti prostorno-planski dokument za daljnju
provedbu prostornog uređenja i gradnju na prostoru Grada Otočca.
Članak 10.
Izvornik III Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Otočca, kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Otočca, potpisano
od predsjednika Gradskog vijeća, čuva se u arhivi Grada Otočca, dok se preostali primjerci dostavljaju nadležnom Ministarstvu,
Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode, te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije i Zavodu za
prostorno uređenje Ličko-senjske županije.
Članak 11.
Ovlašćuje se Odbor za propise i pravna pitanja da izradi Pročišćeni tekst odredbi za provedbu plana.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:350-02/14-01/7
URBROJ:2125/02-01-17-112
Otočac, 26. rujna 2017. god.
Predsjednik
dr. sc. Branislav Šutić, prof., v.r.
Na temelju članka 109. stavka (6) Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13) i članka 27. Statuta
Grada Otočca („Službeni vjesnik grada Otočca“ br. 1/13, 1/16), Gradsko vijeće Grada Otočca na 3. sjednici održanoj 26. 09. 2017.
godine; donosi
ODLUKU
o donošenju II Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Otočca
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Donose se II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja grada Otočca ( u daljnjem tekstu: UPUG Otočca).
(2) Izmjene i dopune Provedbenih odredbi Plana provedene su u okvirima odredbi sadržanih u Odluci o donošenju Urbanističkog
plana uređenja grada Otočca (Službeni vjesnik grada Otočca br.1/09 ).
(3) Elaborat važećeg Urbanističkog plana uređenja grada Otočca mijenja se i dopunjava radi usklađenja sa zakonskim propisima,
donesenim Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Otočca, te razvojnim potrebama Grada Otočca u skladu s
izvedenim ili planiranim zahvatima u komunalnoj infrastrukturi te novelacije planerskih stavova vezano uz potrebe zaštite okoliša,
prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti sukladno novoj zakonskoj regulativi.
Članak 2.
(1) Plan je sadržan u elaboratu II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja grada Otočca, a sastoji se od tekstualnog dijela –
Odredbi za provedbu Plana, grafičkog dijela - kartografskih prikaza te obveznih priloga.
(2) Ove odredbe provode se uz zajedničku primjenu s ostalim dijelovima plana.
II. ODREDBE ZA PROVEDBU PLANA
2.2.1. Uvjeti smještaja građevina ugostiteljsko - turističke namjene - hotel s pratećim sadržajima (T1) lokacija Šumečica
Članak 4.
Članak 31. mijenja se i glasi:
„ Utvrđuju se uvjeti za izgradnju građevina koji obuhvaćaju:
(1)
Najmanja dopuštena veličina iznosi 2500 m2,
(2)
Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,30,
(3)
Najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 1,0,
(4)
Najveći dozvoljeni broj etaža građevine iznosi:
- podrum, prizemlje, dvije nadzemne etaže i potkrovlje (P0 + P + 2 +PK).
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Uz ishođenje posebnih uvjeta nadležnog Konzervatorskog odjela, broj etaža građevina može biti i viši.
(5)
Najveća dozvoljena visina građevine iznosi 9,5 m mjereno od konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine
na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata. Uz ishođenje posebnih uvjeta nadležnog
Konzervatorskog odjela, visina građevine može biti i viša.
(6)
Najmanja udaljenost građevine do ruba građevne čestice iznosi H/2, ali ne manje od 6,0 m.
(7)
Najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi 6,0 m.
(8) Ostali uvjeti koji se primjenjuju za izgradnju predmetne građevine dati su u članku 30. stavak (10) i (11) ovih Odredbi. “
2.2.2. Uvjeti smještaja građevina ugostiteljsko - turističke namjene - hotel s pratećim sadržajima (T1) lokacija uz rijeku
Gacku - Konjušnica
Članak 5.
Članak 32. mijenja se i glasi:
„ Utvrđuju se uvjeti za izgradnju građevina koji obuhvaćaju:
(1)
Najmanja dopuštena veličina iznosi 2500 m2,
(2)
Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,30,
(3)
Najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 0,9,
(4)
Najveći dozvoljeni broj etaža građevine iznosi:
- podrum, prizemlje, dvije nadzemne etaže i potkrovlje (P0 + P + 2 +PK).
Uz ishođenje posebnih uvjeta nadležnog Konzervatorskog odjela, broj etaža
građevina može biti i viši.
(5)
Najveća dozvoljena visina građevine iznosi 9,5 m mjereno od konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje
građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata. Uz ishođenje posebnih uvjeta
nadležnog Konzervatorskog odjela, visina građevine može biti i viša.
(6)
Najmanja udaljenost građevine do ruba građevne čestice iznosi H/2, ali ne manje od 6,0 m.
(7)
Najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi 6,0 m.
(8)
Ostali uvjeti koji se primjenjuju za izgradnju predmetne građevine dati su u članku 30. stavak (10) i (11) ovih Odredbi.
(9)
Postojeće građevine (konjušnice) unutar ugostiteljsko-turističke namjene – hotel (T1) moguće je rekonstruirati prema
posebnim uvjetima Ministarstva kulture nadležnog Konzervatorskog odjela. “
5.3.1.1. Elektroenergetska mreža
Članak 6.
Članak 79.mijenja se i glasi:
„(1) U narednom razdoblju u području obuhvata Plana za elektroenergetsku mrežu naponske razine 20 kV planirano je:
- zamjena postojećih nadzemnih vodova podzemnim kabelima i rekonstrukcija postojećih trafostanica;
- izgradnja novih kabelskih transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV i izgradnja podzemne niskonaponske mreže prema potrebama
potrošača;
- povezivanje više trafostanica kabelskim (podzemnim) dalekovodima u svrhu osiguranja
mogućnosti dvostranog napajanja.
(2) Izgradnja novih transformatorskih stanica i niskonaponske mreže iz stavka (1) prethodnog članka vezana je prvenstveno uz
pojavu novih većih potrošača za čije se potrebe navedene građevine grade ili prilagođavaju.
(3)
Nove TS 10(20)/0,4 kV mogu se graditi kao samostojeće građevine ili u sastavu većih građevina. Samostojeće
transformatorske stanice smještavaju se na Planom osiguranim zasebnim građevnim česticama veličine 15x15 m ili 11x11 m
smještenim uz gradske ulice radi pristupa i servisiranja.
(4) Lokacije novih Planom predloženih trafostanica 10 (20) / 0,4 kV i trase priključnih dalekovoda 10 (20) kV mogu se
izmijeniti, a biti će točno utvrđene lokacijskom dozvolom i projektnom dokumentacijom na temelju stvarnih potreba konzuma i
rješavanja imovinsko - pravnih odnosa.
(5) Trase priključnih dalekovoda 10(20) kV određuju se projektnom dokumentacijom nakon određivanja mikrolokacije
trafostanice, a gdje postoje prostorne mogućnosti priključni dalekovodi 10 (20) kV vode se ispod javnih površina.
(6)
Iznimno, podzemnu elektroenergetsku mrežu je moguće graditi i na površinama ostalih namjena utvrđenih Planom, pod
uvjetom da se do tih instalacija osigura neometani pristup za slučaj popravaka ili zamjena te da se za njeno polaganje osigura
koridor minimalne širine 1,5 m. “
Članak 7.
Članak 80. mijenja se i glasi:
„ (1) Unutar obuhvata UPU-a grada Otočca realizirat će se proizvodni uređaj hidroelektrana MHE Otočac. Objekte MHE Otočac
treba locirati uz desnu obalu postojećeg kanala kojim se vode Like iz tunela Lika – Gacka odvode u korito Gacke.
(2) MHE Otočac sastoji se od : - vodozahvata, - dovodnog kanala, - bloka proizvodnih jedinica, - platoa sa upravljačkim
objektom, - odvodnog kanala.
(3) Vodozahvat se ostvaruje izvedbom ustave na postojećem kanalu kojom se usporava voda u tunelu Lika – Gacka.
(4) Dovod vode do proizvodnih jedinica MHE Otočac treba izvesti dovodnim kanalom koji služi za dovod vode iz prostora
postojećeg odvodnog kanala, a treba ga planirati kao odcjep sa postojećeg kanala na dijelu između izlaznog portala tunela Lika –
Gacka nove ustave.
(5) Odvod vode iz prostora proizvodnih jedinica predvidjeti odvodnim kanalom koji se spaja na postojeći odvodni kanal.
(6) Ukupna tlocrtna zauzetost građevinske parcele može iznositi max. 40% (koeficijent izgrađenosti 0,4).
(7) Najveća dopuštena visina građevine za upravljački objekt MHE Otočac iznosi najviše 8,0 m mjereno od konačno zaravnatog
i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata (iznimno
zbog tehnološkog procesa neki dijelovi građevine mogu biti i viši). Krovišta mogu biti ravna, kosa ili drugog oblika, pokrov
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crijep, lim ili drugi suvremeni pokrovni materijali, (zbog što primjerenijeg uklapanja prostora u sliku krajobraza preporuča se
izvedba kosoga krova ).
(8) Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju investitori su dužni ishoditi vodopravne i druge posebne uvjete u skladu s
posebnim propisima.
(9)
Idejnim rješenjem za MHE Otočac do 10 MW, definirati će se priključak na elektroopskrbni sustav (zračni ili podzemni)
i potrebna prateća oprema (trafostanice i sl.), dovodni i odvodni kanali na način da isti budu prilagođeni prostoru kojim prolaze, te
da njihova izgradnja bude prostorno i na svaki drugi način ekonomična sa naglaskom na što manji utjecaj na okoliš.
(10) Dio postojeće trase 110 kV dalekovoda neposredno kod zone izgradnje MHE Otočac - proizvodni uređaj hidroelektrana,
planom predložen za premještanje (pomak postojećeg stupa) može se izmijeniti, a biti će točno utvrđen projektnom
dokumentacijom na temelju stvarnih potreba i prostornih mogućnosti.
(11)
Za sve zemljane radove koji su potrebni pri gradnji objekata ili infrastrukturnih i komunalnih sustava, potrebno je
osigurati stalni arheološki nadzor zbog postojanja evidentiranih arheoloških lokaliteta u horizontu od prapovijesti do srednjeg
vijeka. “
Članak 8.
Članak 133. mijenja se i glasi:
„(1)
II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja grada Otočca izrađene su u 2 (dva) izvornika, potpisanih i ovjerenih
od nadležnih osoba Grada Otočca.
(2)
Jedan izvornik čuva se u pismohrani Grada Otočca, a drugi se dostavlja Ličko-senjskoj županiji, Upravnom odjelu za
graditeljstvo zaštitu okoliša i prirode, te komunalno gospodarstvo.
(3)
Danom stupanja na snagu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Otočca prestaju važiti dijelovi
Urbanističkog plana uređenja Grada Otočca („Službeni vjesnik grada Otočca“ br. 1/09) izmijenjeni ovim Izmjenama i dopunama.
(4)
Ove II. Izmjene i dopune s neizmjenjenim dijelovima Urbanističkog plana uređenja grada Otočca čine cjeloviti
prostorno-planski dokument za daljnju provedbu i gradnju na prostoru grada Otočca. “
III. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 9.
(1) Provedbu i realizaciju postavki II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana Grada Otočca operativno će provoditi upravne i
stručne službe Grada.
(2) Praćenje provođenja ovih Izmjena i dopuna obavljati će Gradonačelnik i Vijeće Grada Otočca, preko dokumenata praćenja
stanja u prostoru čime će se utvrditi mjere koje treba predvidjeti i provesti u daljnjem periodu njegove primjene.
(3) Stručne službe Grada će prema potrebi Gradonačelniku i Vijeću prezentirati informaciju o provođenju ovih Izmjena i dopuna,
sa prijedlozima mjera koje treba predvidjeti u daljnjem postupku njegove primjene.
Članak 10.
Ovlašćuje se Odbor za propise i pravna pitanja da izradi Pročišćeni tekst odredbi za provedbu plana.
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:350-02/15-01/39
URBROJ:2125/02-01-17-62
Otočac, 26. rujna 2017. god.
Predsjednik
dr. sc. Branislav Šutić, prof., v.r.
Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (“Narodne novine” broj 115/16) i članka 27. Statuta Grada
Otočca (“Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13, 1/16), Gradsko vijeće Grada Otočca, na 3. sjednici održanoj dana
26.09.2017. godine, donosi
ODLUKU
o gradskim porezima i prirezu porezu na dohodak Grada Otočca
I. OPĆA ODREDBA
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja
poreza koji pripadaju Gradu Otočcu(u daljnjem tekstu: Grad).
II. VRSTE POREZA
Članak 2.
Gradu pripadaju sljedeći porezi:
1. prirez porezu na dohodak
2. porez na potrošnju
3. porez na kuće za odmor
4. porez na korištenje javnih površina.
5. porez na nekretnine.
1. Prirez porezu na dohodak
Članak 3.
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Prirez porezu na dohodak plaća se na području Grada sukladno zakonu i podzakonskom aktu kojim se uređuje porez na dohodak
te ovoj Odluci.
Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti,
porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na
dohodak od drugog dohotka.
Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno
boravište na području Grada.
Članak 4.
Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno zakonu i podzakonskom aktu iz članka 3. stavka 1.
ove Odluke.
Članak 5.
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 9% na osnovicu iz članka 4. ove Odluke.
Prirez porezu na dohodak prihod je Proračuna Grada.
2. Porez na potrošnju
Članak 6.
Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i
bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Grada.
Članak 7.
Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Grada.
Članak 8.
Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskom objektu, bez poreza na dodanu
vrijednost.
Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Obveznik poreza dužan je podnijeti mjesečni izvještaj o obračunatom i uplaćenom porezu na propisanom obrascu PP-MI-PO do
20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Obveznik poreza na potrošnju mora u svom knjigovodstvu osigurati sve podatke potrebne za utvrđivanje i plaćanje poreza na
potrošnju.
Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz stavka 1. ovoga članka.
Porez na potrošnju prihod je Proračuna Grada.
3. Porez na kuće za odmor
Članak 9.
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.
Kućom za odmor ne smatra se gospodarstvena zgrada koja služi za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.
Članak 10.
Porez na kuće za odmor plaća pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području Grada.
Članak 11.
U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu odredbe članka 9. stavka 1. ove Odluke, osim osobne iskaznice, uzimat će
se u obzir i sljedeća dokumentacija: putovnica, mjesto i visina nastanka troška električne energije, vode, telefona, prijem
poštanske pošiljke, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava o izabranom liječniku, izjava svjedoka, mjesto podnošenja
porezne prijave i svi drugi raspoloživi podaci.
Članak 12.
Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 10,00 kn po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor na
cijelom području Grada.
Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.
Članak 13.
Obveznik poreza na kuće za odmor dužan je Gradu – Jedinstvenom upravnom odjelu,
dostaviti podatke koji se odnose na mjesto gdje se nalazi objekt, korisnu površinu, podatke o poreznom obvezniku te druge
podatke, do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.
Porez na kuće za odmor prihod je Proračuna Grada.
4. Porez na korištenje javnih površina
Članak 14.
Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe kojima je nadležno tijelo Grada Otočca odobrilo privremeno
korištenje javne površine.
Pravne i fizičke osobe, za koje se utvrdi da koriste javne površine bez odobrenja nadležnog tijela Grada Otočca, plaćaju porez na
korištenje javnih površina u deseterostrukom iznosu od iznosa utvrđenog člankom 16. ove Odluke.
Članak 15.
Pod javnim površinama u smislu ove Odluke, podrazumijevaju se površine u općoj uporabi prema zemljišno-knjižnoj evidenciji
kojima po posebnim propisima upravlja Grad (ulice, trgovi, igrališta, parkovi, zelene površine i sl.).
Članak 16.
Za korištenje javnih površina plaća se porez na svaki četvorni metar površine koja se koristi.
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Porez iz stavka 1. ovog članka obračunava se u dnevnom iznosu:
1. za izgradnju i popravak zgrade i drugih objekata
– u odobrenom roku
0,20 kuna
– izvan odobrenog roka
2,00 kuna
2. za zabavne putujuće radnje, sezonske ili
druge prigodne radnje
0,80 kuna
3. za prodaju tiska, duhanskih proizvoda
u kioscima i na napravama, kao i lutrija
1,00 kuna
4. za zauzimanje terasa i drugih otvorenih prostora:
– za ugostiteljsku djelatnost – otvorene terase
0,90 kuna
zatvorene terase
1,00 kuna
– za trgovačku djelatnost
0,90 kuna
– za ostale djelatnosti
0,40 kuna
5. za sve druge namjene
0,80 kuna
Članak 17.
Rješenje o razrezu poreza na korištenje javnih površina donosi Jedinstveni upravni odjel Grada Otočca.
5. Porez na nekretnine
Članak 18.
Predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez na nekretnine uredit će se
posebnom odlukom Gradskog vijeća Grada, sukladno Zakonu o lokalnim porezima.
III. NADLEŽNOST I PRIMJENA PROPISA
Članak 19.
Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz članka 2. točke 2. i 3. ove
Odluke obavljat će Grad – Jedinstveni upravni odjel.
Članak 20.
Porezni obveznik dužan je Gradu – Jedinstvenom upravnom odjelu, dostaviti dokaz o svakoj promjeni koja utječe na utvrđivanje
porezne obveze za porez iz članka 2. točke 2. i 3. u roku od 15 dana od nastale promjene.
Članak 21.
Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak, kao i sve ostale postupovne radnje, primjenjuju
se odredbe Općeg poreznog zakona.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 22.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima i prirezu porezu na dohodak Grada Otočca
(“Službeni vjesnik Grada Otočca broj 5/01.,1/03.,2/12.).
Članak 23.
Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na tvrtku ili naziv i poreza na kuće za odmor započeti do dana stupanja na
snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama Odluke o gradskim porezima i prirezu porezu na dohodak Grada Otočca
(“Službeni vjesnik Grada Otočca broj 5/01.,1/03.,2/12.).
Odredbe članaka 9. do 13. ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.
Članak 24.
Ova Odluka objavit će se u Službenom vjesniku Grada Otočca a stupa na snagu 01. 01. 2018. godine.
KLASA: 410-01/17-01/14
URBROJ: 2125/02-01-17-7
Otočac, 26. rujna 2017.
Predsjednik
dr.sc. Branislav Šutić, prof.,v.r.
Na temelju članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153,09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka
27. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13 i 1/16), Gradsko vijeće Grada Otočca na 3. sjednici održanoj
26. 09. 2017.g. donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
Članak 1.
U Odluci o komunalnoj naknadi „Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 5/01, 4/04, 3/08, 5/09, 5/12 i 2/15) u članku 13.
točka 4, podtočka 4.1. ispred riječi „izvršna“ dodaju se riječi „nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske,“.
Članak 2.
Ovlašćuje se Odbor za propise i pravna pitanja da izradi pročišćeni tekst Odluke o komunalnoj naknadi.
Članak 3.
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Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:363-03/01-01/64
URBROJ:2125/02-01-17-7
Otočac, 26. rujna 2017.g.
Predsjednik
dr.sc. Branislav Šutić, prof., v.r.
Temeljem članka 15. 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, 147/14 i 36/15 ),
članka 19. Odluke o komunalnim djelatnostima Grada Otočca ("Službeni vjesnik Grada Otočca" br. 2/13, 7/16 i 2/17) i članka 27.
Statuta Grada Otočca ("Službeni vjesnik Grada Otočca” broj 1/13 i 1/16), Gradsko vijeće Grada Otočca na 3. sjednici održanoj
dana 26. 09. 2017. godine, donosi
ODLUKU
o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja
javne rasvjete na području Grada Otočca
I
Nakon provedenog postupka nabave komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Grada Otočca za
održavanje javne rasvjete za razdoblje 2017-2021.g, odabire se ponuditelj Obrt Elkos, vl. Krešimir Kostelac, Otočac, Ante
Starčevića 23.
II
Gradonačelnik Grada Otočca sklopit će temeljem ove Odluke s Obrtom Elkos, Otočac, Ante Starčevića 23, Ugovor o
obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na rok od 4 (četiri) godine.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
Obrazloženje
Pravni temelj za donošenja Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete
propisan je člankom 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu, kojim je određeno da jedinica lokalne samouprave može obavljanje
komunalnih djelatnosti koje se financiraju isključivo iz njezina proračuna povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog
ugovora najdulje na vrijeme od četiri godine, te odrediti uvjete i mjerila za provedbu natječaja.
Istim je člankom u stavku 4. propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o izboru osobe
kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora.
Temeljem članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu i članka 17. Odluke o komunalnim djelatnostima (u daljnjem
tekstu: Odluka), Gradonačelnik Grada Otočca donio je Zaključak o osnivanju stručnog povjerenstva za provedbu natječaja za
obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete, KLASA: 310-02/17-01/18, URBROJ:2125/02-03-17-1 od 18. svibnja
2017.godine. Stručno povjerenstvo imenovano je za pripremu i provedbu postupka natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja javne rasvjete.
Temeljem članka 17. stavka 4 Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Otočca postupak je proveden
prikupljanjem tri ponude Ponuditelja po izboru Naručitelja.
Predmet natječaja je obavljanje komunalne djelatnosti održavanja Javne rasvjete sukladno planiranim novčanim
sredstvima.
Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete utvrđeni su dokumentacijom za natječaj, a sukladno
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnim djelatnostima.
Zapisnikom sa sjednice stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka natječaja za obavljanje komunalne
djelatnosti održavanja javne rasvjete, stručno povjerenstvo je po izvršenom pregledu i ocjenjivanju ponuda utvrdilo:
- da su u postupku nabave za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete zaprimljene dvije ponude i to ponuda:
1. Obrta Elkos,Ante Starčevića 23, Otočac s ponuđenim iznosom od 1.042.572,00 kuna bez PDV-a, za razdoblje od 4 godine
(2017-2021.g),
2. Elektro Juka j.d.o.o. Mukinje 22P, Plitvička Jezera s ponuđenim iznosom 1.131.368,00 kuna bez PDV-a za razdoblje od 4
godine (2017-2021.g.)
- da nema računske pogreške u troškovničkim stavkama, te da su ponude u potpunosti
sukladne dokumentaciji za nadmetanje, te donijelo Zaključak o prijedlogu za odabir povoljnije ponude.
Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci Odluke.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena.
KLASA: 310-02/17-01/18
URBROJ:2125/02-01-17-8
Otočac, 26. 09. 2017.
Predsjednik
dr. sc. Branislav Šutić, prof., v.r.
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Na temelju članka 27. i 56. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13 i 1/16), Gradsko vijeće
Grada Otočca na 3. sjednici održanoj 26. 09. 2017. godine, donosi
R J E Š E N J E
o imenovanju članova Odbora za statut i poslovnik
I.
Imenuje se Odbor za statut i poslovnik (u daljnjem tekstu: Odbor), koji ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri
člana.
II.
Predsjednikom odbora imenuje se NADA ROGIĆ a zamjenikom predsjednika Odbora imenuje se MARICA
ŠPOLJARIĆ.
III.
Članovima Odbora imenuju se:
1. KSENIJA ŽUBRINIĆ
2. MILAN TOMAIĆ
3. JOSO KREGAR.
IV.
Odbor prati, razmatra i analizira provedbu Statuta Grada Otočca, razmatra prijedloge odluka statutarne naravi upućene
Gradskom vijeću Grada Otočca, priprema Prijedloge Statuta Grada Otočca i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Otočca, kao i
Prijedloge izmjena i dopuna ovih akata, a obavlja i druge poslove koje mu povjeri Gradsko vijeće Grada Otočca.
V.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja stavlja se van snage Rješenje o imenovanju članova Odbora za statut i poslovnik
KLASA:022-01/17-01/1; URBROJ:2125/02-01-17-2 od 27. 06. 2017. godine.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:022-01/17-01/1
URBROJ:2125/02-01-17-5
Otočac,26. rujna 2017.
Predsjednik
dr. sc. Branislav Šutić, prof., v.r.
Na temelju članka 27. i 58. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13 i 1/16), Gradsko vijeće
Grada Otočca na 3. sjednici održanoj 26. 09. 2017. godine, donosi
R J E Š E N J E
o imenovanju članova Odbora za propise i pravna pitanja
I.
Imenuje se Odbor za propise i pravna pitanja (u daljnjem tekstu: Odbor), koji ima predsjednika, zamjenika predsjednika i
tri člana.
II.
Predsjednikom odbora imenuje se IVAN VIDMAR, a zamjenikom predsjednika Odbora imenuje se MIROSLAV
BOBAN.
III.
Članovima Odbora imenuju se:
1. MARTA HUDOROVIĆ,
2. ŽELJKO ABRAMOVIĆ i
3. SUZANA BIŽANOVIĆ.
IV.
Odbor razmatra prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće Grada Otočca i to sa stanovišta njihove usklađenosti
sa Ustavom, zakonom i Statutom Grada Otočca, te njihove nomotehničke i terminološke obrade i utvrđuje pročišćene tekstove
općih akata koje donosi Gradsko vijeće, kada je na to ovlašten.
V.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja stavlja se van snage Rješenje o imenovanju članova Odbora za propise i pravna
pitanja KLASA:022-01/17-01/03; URBROJ:2125/02-01-17-2 od 27. 06. 2017. godine.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:022-01/17-01/03
URBROJ:2125/02-01-17-5
Otočac, 26. rujna 2017.
Predsjednik
dr. sc. Branislav Šutić, prof., v.r.
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Na temelju članka 27. i 52. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13 i 1/16), Gradsko vijeće
Grada Otočca na 3. sjednici održanoj 26. 09. 2017. godine, donosi
R J E Š E N J E
o imenovanju članova Odbora za predstavke i pritužbe
I.
Imenuje se Odbor za predstavke i pritužbe (u daljnjem tekstu: Odbor), koji ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri
člana.
II.
Predsjednikom odbora imenuje se IVAN SEKULA, a zamjenikom predsjednika Odbora imenuje se ZLATKO
CVITKOVIĆ.
III.
Članovima Odbora imenuju se:
1. KRISTIJAN BAKARIĆ,
2. VEDRAN CVITKOVIĆ i
3. IVAN BIŽANOVIĆ.
IV.
Odbor razmatra predstavke, prijedloge i pritužbe građana upućene Gradskom vijeću ili Odboru i ukazuje nadležnim
tijelima na kršenje ustavnosti i zakonitosti u ostvarivanju prava građana pred upravnim tijelima i drugim tijelima koja imaju javne
ovlasti i predlaže Gradskom vijeću Grada Otočca odnosno Gradonačelniku poduzimanje mjera za otklanjanje nepravilnosti.
V.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja stavlja se van snage Rješenje o imenovanju članova Odbora za predstavke i pritužbe
KLASA:022-01/17-01/04; URBROJ:2125/02-01-17-2 od 27. 06. 2017. godine.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:022-01/17-01/4
URBROJ:2125/02-01-17-5
Otočac, 26. rujna 2017.
Predsjednik
dr. sc. Branislav Šutić, prof., v.r.
Na temelju članka 27. i 65. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13 i 1/16), Gradsko vijeće
Grada Otočca na 3. sjednici održanoj 26. 09. 2017. godine, donosi
R J E Š E N J E
o imenovanju članova Odbora za mjesnu samoupravu
I.
Imenuje se Odbor za mjesnu samoupravu (u daljnjem tekstu: Odbor), koji ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri
člana.
II.
Predsjednikom odbora imenuje se MILE JURKOVIĆ, a zamjenikom predsjednika Odbora imenuje se IVANA
DUJMOVIĆ.
III.
Članovima Odbora imenuju se:
1. MILAN BIĆANIĆ
2. ZLATKO BOLF i
3. JOSIP ŽANIĆ.
IV.
Odbor razmatra i utvrđuje podnesene prijedloge u svezi osnivanja mjesnih odbora i promjene područja mjesnog odbora,
te utvrđeni prijedlog upućuje Gradskom vijeću, razmatra pitanja u svezi ustrojstva mjesnih odbora, razmatra pitanja u svezi
provođenja izbora u mjesnim odborima na području Grada, upućuje odgovarajuće prijedloge i mišljenja u svezi mjesne
samouprave Gradskom vijeću, obavlja i druge poslove utvrđene Statutom Grada Otočca.
V.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja stavlja se van snage Rješenje o imenovanju članova Odbora za mjesnu samoupravu
KLASA:022-01/17-01/5; URBROJ:2125/02-01-17-2 od 27. 06. 2017. godine.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:022-01/17-01/5
URBROJ:2125/02-01-17-5
Otočac, 26. rujna 2017.
Predsjednik
dr. sc. Branislav Šutić, prof., v.r.
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Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ broj 73/97 i 174/04) i članka 27. i
63. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13 i 1/16), Gradsko vijeće Grada Otočca na 3. sjednici
održanoj 26. 09. 2017. godine, donosi
R J E Š E N J E
o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta
od elementarnih nepogoda
I.
Imenuje se Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje ima
predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana.
II.
Predsjednikom Povjerenstva imenuje se MIJO VALINČIĆ a zamjenikom predsjednika imenuje se IVAN VUKELIĆ.
III.
Članovima Povjerenstva imenuju se:
1. IVAN PINTAR,
2. ALIJA JUNUZOVIĆ i
3. ANTE PERVAN.
IV.
Povjerenstvo obavlja poslove i zadatke predviđene Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda, a to su:
1. utvrđuje štetu za područje Grada Otočca te organizira i usklađuje njezinu procjenu;
2. surađuje sa županijskim povjerenstvom;
3. potvrđuje štetu, za čije su otklanjanje odnosno ublažavanje osigurana sredstva u proračunu Grada;
4. predlaže Državnom povjerenstvu odobrenje žurne pomoći prema žurnom postupku, na temelju izvješća i mišljenja
županijskog povjerenstva;
5. daje podatke za proglašenje elementarne nepogode;
6. prijavljuje štetu prema redovitom postupku Županijskom povjerenstvu i
7. izrađuje izvješća o štetama i utrošku sredstava pomoći i dostavlja Gradonačelniku Grada Otočca i Županijskom
povjerenstvu.
V.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja stavlja se van snage Rješenje o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda KLASA:022-01/17-01/7; URBROJ:2125/02-01-17-2 od 27. 06. 2017. godine.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:022-01/17-01/7
URBROJ:2125/02-01-17- 5
Otočac, 26. rujna 2017.
Predsjednik
dr. sc. Branislav Šutić, prof., v.r.
Na temelju članka 27. i 60. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13 i 1/16) i članka 15. Odluke o
javnim priznanjima Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/97, 2/04 i 4/05-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada
Otočca na 3. sjednici održanoj 26. 09. 2017. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih priznanja
I.
U Odbor za dodjelu javnih priznanja imenuju se:
1. STJEPAN KOSTELAC, za predsjednika
2. MILAN JURKOVIĆ, za člana
3. BRANISLAV ŠUTIĆ, za člana
4. DRAGOCJENKA BILOVIĆ, za člana
5. DRAŽEN DRAŽENOVIĆ, za člana
6. DINKO SEKULA, za člana
7. JOSIP GRČEVIĆ, za člana.
II.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja stavlja se van snage Rješenje o imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih
priznanja KLASA:022-01/17-01/2; URBROJ:2125/02-01-17-2 od 27. 06. 2017. godine.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:022-01/17-01/2
URBROJ:2125/02-01-17-4
Otočac, 26. rujna 2017.
Predsjednik
dr. sc. Branislav Šutić, prof., v.r.
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Na temelju članka 27. i 62. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13 i 1/16), Gradsko vijeće
Grada Otočca na 3. sjednici održanoj 26. 09. 2017. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Komisije za imenovanje i preimenovanje
ulica, trgova i naselja u Gradu Otočcu
I.
U Komisiju za imenovanje i preimenovanje ulica, trgova i naselja u Gradu Otočcu biraju se:
1. ŽELJKO MALČIĆ, za predsjednika
2. HRVOJE PAVIČIĆ, za zamjenika predsjednika
3. EMIL OREŠKOVIĆ, za člana
4. ILIJA PAVIĆ, za člana
5. IVANA PRPIĆ, za člana.
II.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja stavlja se van snage Rješenje o imenovanju članova Komisije za imenovanje i
preimenovanje ulica, trgova i naselja u Gradu Otočcu KLASA:022-01/17-01/8; URBROJ:2125/02-01-17-2 od 27. 06. 2017.
godine.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:022-01/17-01/ 8
URBROJ:2125/02-01-17-5
Otočac, 26. rujna 2017.
Predsjednik
dr. sc. Branislav Šutić, prof., v.r.
Na temelju članka 27. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13 i 1/16), Gradsko vijeće Grada
Otočca na 3. sjednici održanoj 26. 09. 2017. donosi
ODLUKU
o osnivanju Vijeća za prevenciju Grada Otočca
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Vijeće za prevenciju Grada Otočca (u daljnjem tekstu: Vijeće za prevenciju), koje djeluje kao
koordinirajuće tijelo u provođenju zajedničkih mjera i aktivnosti na projektu Ministarstva unutarnjih poslova „Prevencija u
lokalnoj zajednici“, imenuju se članovi, određuje cilj i načelni sadržaj programa rada, te način osiguranja osnovnih uvjeta za rad.
Članak 2.
U Vijeće za prevenciju iz članka 1. ove Odluke imenuju se:
1. STJEPAN KOSTELAC, Gradonačelnik Grada Otočca, za predsjednika,
2. ZVONIMIR KRANJČEVIĆ, načelnik Policijske postaje Otočac, za zamjenika predsjednika,
3. BRANISLAV ŠUTIĆ, predsjednik Gradskog vijeća Grada Otočca, za zamjenika predsjednika,
4. MARINKO KRMEC, zapovjednik vatrogasnih postrojbi Vatrogasne zajednice Grada Otočca, za člana,
5. ANA-MARIJA CVITKOVIĆ, za člana
6. IVAN VIDMAR, ravnatelj Srednje škole Otočac, za člana,
7. ALIJA JUNUZOVIĆ, voditelj Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije Ispostave Otočac, za člana,
8. HRVOJE OSTOVIĆ, zapovjednik Vatrogasne zajednice Ličko- senjske županije, za člana,
9. MARIO BARKOVIĆ, voditelj Odsjeka za graditeljstvo, Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te
komunalno gospodarstvo Ličko- senjske županije, Ispostava u Otočcu, za člana,
10. MARINA LEGČEVIĆ, za člana
11. TAJANA BRAJKOVIĆ, direktorica trgovačkog društva Gacka d.o.o. Otočac, za člana,
12. DRAGICA CVITKOVIĆ, ravnateljica Hrvatskog crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Otočac, za člana,
13. LIDIJA SUŠIĆ, ravnateljica Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac, za člana,
14. MIJO VALINČIĆ, predsjednik Odbora za branitelje Hrvatske demokratske zajednice Grada Otočca, za člana,
15. DRAŽENKO ABRAMOVIĆ, predstavnik Udruge hrvatskih ratnih vojnih invalida Grada Otočca, za člana,
16. NADA ROGIĆ, predstavnica civilnih invalida, za člana,
17. BRUNO DEVČIĆ, ispred Hrvatskih šuma i zaštite okoliša, za člana
18. MLADEN KRANJČEVIĆ, zamjenik načelnika Policijske uprave Ličko- senjske, Gospić, za člana
19. JOSO BRAJKOVIĆ, predsjednik Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Otočac, za člana,
20. IVAN ODORČIĆ, predsjednik Hrvatske obrtničke komore Otočac, za člana
21. ROBERT LABROVIĆ, vlasnik TV Loki, za člana,
22. MLADENKA OREŠKOVIĆ, direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Otočca, za člana,
23. ANTONIO RUDELIĆ, predstavnik sporta za mladež, za člana,
24. VILIM MARIĆ, komunalni redar Grada Otočca, za člana i
25. DARIO JURKOVIĆ, predstavnik ugostitelja sa područja Grada Otočca, za člana.
Članak 3.
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Vijeće za prevenciju ima cilj utvrđivanje i ostvarivanje programa prevencije na području Grada Otočca zajedno sa
tijelima i ustanovama zaduženima za sigurnost ljudi, imovine, javnog reda i kvalitete života građana, a s ciljem prevencije
kriminaliteta i pružanja podrške nositeljima kriminalno preventivnih aktivnosti, davanjem inicijative Gradonačelniku i Vijeću.
Članak 4.
Programima prevencije obuhvatit će se područja suzbijanja nasilja u obitelji, delikvencije djece, maloljetnih i punoljetnih
osoba , zlouporabe droga, suzbijanja svih oblika kriminaliteta i osiguranja povoljnog stanja javnog reda i mira, te opće sigurnosti
građana i imovine.
Članak 5.
Sjednice Vijeća za prevenciju održavat će se po potrebi, a po potrebi će se na sjednice pozivati osobe koje obnašaju
funkcije od važnosti za teme o kojima će se raspravljati na toj sjednici.
Administrativne, tehničke i druge poslove za Vijeće za prevenciju obavljat će Ured gradonačelnika Grada Otočca.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Grada Otočca („Službeni
vjesnik Grada Otočca“ broj 4/13).
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:211-01/17-01/2
URBROJ:2125/02-01-17-3
Otočac, 26. rujna 2017.
Predsjednik
dr. sc. Branislav Šutić, prof.
Na temelju članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 27. Statuta Grada Otočca
(„Službeni vjesnik Grada Otočca“ 1/13 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Otočca na 3. sjednici održanoj 26. 09. 2017. godine donijelo
je
ZAKLJUČAK
o neprihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Grada Otočca za 2017. godinu
I.
Gradsko vijeće Grada Otočca razmotrilo je Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Otočca za
prvih šest mjeseci 2017. godine.
Gradsko vijeće Grada Otočca ne prihvaća Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Otočca za
prvih šest mjeseci 2017. godine KLASA: 400-06/16-01/5; URBROJ: 2125/02-01-17-16.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:400-06/17-01/2
URBROJ:2125/02-01-17-4
Otočac, 26. rujna 2017.
Predsjednik
dr. sc. Branislav Šutić, prof., v.r.

Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara („NN“ broj 92/10) i članka 71. točke Statuta Grada Otočca (Službeni
vjesnik Grada Otočca broj 1/13 i 1/16) te točke II. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2017. godini („NN“ broj 42/17), Gradonačelnik Grada Otočca, donosi
PLAN
OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH
MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU
U 2017. GODINI NA PODRUČJU GRADA OTOČCA
1.
Ovim Planom se utvrđuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i operativne aktivnosti, ustrojavanje i
organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme, financiranje, zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju
opasnosti od nastanka i širenja požara na području Grada Otočca u 2017. godini.
2.
Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2017. godini na području grada Otočca (u daljnjem tekstu: Plan) temelji se na Programu aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini, u dijelu koji se odnosi na zadaće Jedinica
lokalne samouprave. Plan se temelji i na odredbama članka 5. i 6. Plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na
teritoriju Republike Hrvatske („NN“ 25/11), odredbama članka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („NN“ 39/13 ,48/15) te
odredbama Pravilnika o zaštiti šuma od požara („NN“ 26/03 i 30/14)
3.
Grad Otočac za svoje područje izradio je i donio Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije sukladno
Pravilniku o izradi Procjene ugroženosti od Požara i tehnološke eksplozije („NN“ 35/94), a koji su doneseni na VI. sjednici
Gradskog vijeća Grada Otočca dana 20. 05. 2014.godine, uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje Policijske uprave Ličko-
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senjske. Odmah po donošenju, dokumenti su na daljnje postupanje dostavljeni Vatrogasnoj zajednici Grada Otočca, te na traženje,
PUZS Gospić.
Grad Otočac je izradio Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za slučaj prirodnih, tehničkotehnoloških i ekoloških nesreća te Plan zaštite i spašavanja Grada Otočca.
Gradonačelnik Grada Otočca je donio Odluku o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite za područje
Grada Otočca čime je ažuriran sastav članova Stožera civilne zaštite Grada Otočca sukladno članku 24. Zakona o sustavu civilne
zaštite („NN“ 82/15)
4.
Grad Otočac, odnosno Gradsko vijeće Grada Otočca donijelo je Odluku o agrotehničkim mjerama za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 2/2014 ) sukladno članku 12. i 14. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („NN“ 39/13 48/15) čime su propisane i mjere u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara.
5.
Grad Otočac je dužan organizirati sjednicu Stožera civilne zaštite tematski vezano za pripremu protupožarne sezone 2017.
godine, te na sjednici Stožera:
Usvojiti Plan rada Stožera civilne zaštite za 2017. godinu,
Predložiti na usvajanje Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u 2017. godini za područje grada Otočca,
Razmotriti i usvojiti Financijski plan osiguranih financijskih sredstava za provođenje zadaća tijekom požarne sezone 2017.
Predložiti i usvojiti Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara na području nadležnosti
Razmotriti i usvojiti prijedlog pogodnih lokaliteta radi uspostave odgovarajućeg zapovjednog mjesta kod zapovijedanja i
koordinacije u gašenju požara sukladno odredbama Plana intervencija kod velikih požara.
Izvršitelj zadatka: Gradonačelnik Grada Otočca
Stožer civilne zaštite Grada Otočca
Sudjelovatelji: Vatrogasna zajednica Grada Otočca, PUZS Gospić
Rok: odmah
6.
Grad Otočac dužan je ažurirati , Plan motrenja, čuvanja i ophodnje te provoditi propisane mjere zaštite od požara na
ugroženim prostorima i građevinama u svom vlasništvu i vlasništvu fizičkih osoba za razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa
opasnosti od nastanka požara. Osobitu pozornost potrebno je usmjeriti na održavanje pristupnih putova za interventna vozila
prema kritičnoj infrastrukturi.
Izrađeni Plan i propisane mjere dostaviti PUZS Gospić i Županijskom vatrogasnom zapovjedniku.
Izvršitelj zadatka: Gradonačelnik Grada Otočca
Jedinstveni upravni odjel (Pročelnik)
Rok: 15. svibnja 2017.
7.
Vatrogasna zajednica Grada Otočca, (DVD Otočac, DVD Sinac i DVD Kuterevo) Vatrogasni zapovjednici dužni su
donijeti Plan angažiranja vatrogasnih snaga za područje Grada Otočca. Plan angažiranja vatrogasnih snaga za područje grada
Otočca mora sadržavati:
Popis svih vatrogasaca, dobrovoljnih i profesionalnih, koji zadovoljavaju uvjete iz članka 21. i članka 22. Zakona o
vatrogastvu („NN“ 139/04, 38/09)
Popis svih vatrogasnih vozila, uređaja, opreme i sredstava za gašenje požara
Brzina, način i raspored javljanja (pozivanja, odaziva) u slučaju požara
Način i sredstva komuniciranja
Prosudbu pružanja pomoći – ispomoći van nadležnosti Grada Otočca.
Plan angažiranja Vatrogasne zajednice Grada Otočca dostaviti Županijskom vatrogasnom zapovjedniku i PUZS Gospić
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Grada Otočca – Vatrogasni zapovjednik
Sudjelovatelj: Gradonačelnik Grada Otočca
Rok: 30.travnja 2017.
8.
Grad Otočac će sustavno pratiti stanje odlagališta otpada na svom području i poduzimati mjere za sanaciju nekontroliranih
„divljih“ odlagališta. Posebnu pozornost usmjeriti na provedbu mjera uređenja lokacija i zdravstvene zaštite odlagališta određenih
posebnim propisima, odnosno poduzimati odgovarajuće mjere u smislu uređenja, osiguravanja čuvanja i zabrane korištenja
odlagališta.
Izvršitelj zadatka: Gradonačelnik Grada Otočca
Jedinstveni upravni odjel Grada Otočca (Pročelnik)
Rok provedbe: Stalna zadaća
9.
Grad Otočac će sukladno Planu motriteljsko-dojavne službe, ustrojiti i opremiti potrebnom opremom izviđačkopreventivne ophodnje koja će na licu mjesta poduzimati mjere za otklanjanje potencijalnih izvora opasnosti, pravovremeno
otkrivanje, javljanje i gašenje požara u samom začetku.
Za građevine i površine u svom vlasništvu i vlasništvu fizičkih osoba koje su Planom predviđene za čuvanje uspostaviti
odgovarajuću čuvarsku službu.
U svrhu usklađivanja Plana izviđačko-preventivne ophodnje na području Grada Otočca obavezno uključiti Vatrogasnog
zapovjednika grada Otočca.
Izvršitelj zadatka: Gradonačelnik Grada Otočca
Jedinstveni upravni odjel (Pročelnik)
Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Grada Otočca
Rok provedbe 15. svibnja 2017.
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10.
Grad Otočac napravit će popis raspoložive teške građevinske mehanizacije, te izraditi Plan aktiviranja te način i uvjete
korištenja raspoložive teške mehanizacije za potrebe eventualne žurne izrade prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi
zaustavljanja širenja šumskog požara.
Popis teške raspoložive (građevinske) mehanizacije sa razrađenim planom aktiviranja dostaviti Područnom uredu za zaštitu i
spašavanje i županijskom vatrogasnom zapovjedniku.
Izvršitelj zadatka: Gradonačelnik Grada Otočca
Jedinstveni upravni odjel Grada Otočca (pročelnik)
Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Grada Otočca
Rok provedbe: 15. svibnja 2017.
11.
Grad Otočac će prije početka ljetne protupožarne sezone izvršiti pripreme i sanacije, odnosno otklanjanje nedostataka na
vatrogasnim vozilima, opremi i tehnici, prvenstveno na temelju raščlambe zapisnički utvrđenih oštećenja i / ili kvarovatijekom
prethodne požarne sezone.
Zadužuje se Vatrogasna zajednica Grada Otočca da utvrdi stanje vozila , opreme i tehnike te izradi prijedlog popravka/sanacije
vatrogasne opreme s detaljnim obrazloženjem te isti dostaviti PUZS Gospić i županijskom vatrogasnom zapovjedniku.
Izvršitelj zadatka: Gradonačelnik Grada Otočca
Jedinstveni upravni odjel Grada Otočca (pročelnik)
Vatrogasna zajednica Grada Otočca
Rok provedbe 15. svibnja 2017.
12.
Grad Otočac će u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Ličko-senjske županije i Vatrogasnom zajednicom Grada Otočca
radi dodatnog popunjavanja vatrogasne postrojbe za vrijeme pojačane opasnosti od požara planirati i provesti sezonsko dodatno
zapošljavanje vatrogasaca u vatrogasnoj postrojbi (sezonski vatrogasci) te njihovo opremanje i osposobljavanje.
Županijski vatrogasni zapovjednik će Plan rasporeda zapošljavanja sezonskih vatrogasaca s njihovim osnovnim podacima i
bruto iznosima naknada te programom dodatnog osposobljavanja dostaviti na odobrenje Državnoj upravi za zaštitu i spašavanjeglavnom Vatrogasnom zapovjedniku, odobrenje za sufinanciranje iznosa naknada za troškove zapošljavanja sezonskih
vatrogasaca.
Vatrogasni zapovjednik Ličko-senjske županije se obvezuje dostaviti Gradu Otočcu popis sezonskih vatrogasaca za koje je
odobreno zapošljavanje tijekom požarne sezone.
Izvršitelj zadatka: Gradonačelnik Grada Otočca
Sudjelovatelj: Županijska vatrogasna zajednica
PUZS Gospić
Rok provedbe: 20.svibnja 2017.
13.
Na temelju članka 3. Zakona o zaštiti od požara, Grad Otočac ovlašćuje Vatrogasnu zajednicu Grada Otočca da u ime
Grada Otočca koordinira aktivnostima oko provedbe odredbi Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, Plana
zaštite od požara Grada Otočca te ovog Plana u svim posebnim fazama.
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Grada Otočca
Sudjelovatelj: Grad Otočac
Jedinstveni upravni odjel Grada Otočca
Stožer civilne zaštite Grada Otočca
14.
Za koordinaciju u akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području Grada Otočca u slučaju nastupa
prirodne nepogode, ustrojen je Stožer civilne zaštite Grada Otočca u koji je kao član uključen i vatrogasni zapovjednik
Vatrogasne zajednice Grada Otočca. Isti se aktivira u situaciji kad prirodna nepogoda poprimi veličinu kad je potrebno
uključivanje šire društvene zajednice (svih subjekata sa područja grada Otočca koji su od interesa za zaštitu i spašavanje).
15.
Izvršitelji zadaća iz ovog Plana dužni su dostaviti PUZS Gospić:
Izvješće o provedbi svojih pripremnih i drugih aktivnosti najkasnije do 30.svibnja 2017. godine,
Izvješće o svim obavljenim aktivnostima s financijskim izvješćem o utrošenim vlastitim i sredstvima korištenim iz
Državnog proračuna do 30. studenog 2017. godine.
16.
Ovaj Plan dostavit će se svim izvršiteljima zadataka i sudjelovateljima.
17.
Ovaj Plan objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“
KLASA: 214-02/17-01/6
URBROJ:2125/02-03-17-2
Otočac, 17.07.2017.
Gradonačelnik
Stjepan Kostelac, dr.vet.med., v.r.
Na temelju članka 21. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Otočca za 2017.godinu («Službeni vjesnik Grada Otočca»
broj 7/16), Gradonačelnik Grada Otočca donosi
RJEŠENJE
o korištenju sredstava nepredviđenih rashoda do visine
proračunske rezerve za 2017. godinu
I.
Iz sredstava nepredviđenih rashoda do visine proračunske zalihe za 2017. godinu isplatit će se 500,00 kuna Rukometnom klubu
„SENJ“.
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II.
Navedeni iznos od 500, 00 kuna odobrava se kao financijska pomoć za organizaciju Memorijalnog turnira Robert
Barbić –Beli koji se održava u znak sjećanja na pogiblju u Domovinskom ratu igrača i kapetana R.K. „SENJ“.
III.
Rješenje će izvršiti Jedinstveni upravni odjel–odsjek za financije i javne prihode na račun broj: HR2024020061100264557
s pozicije R0091 Proračuna Grada Otočca.
IV.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:402-01/17-01/52
URBROJ:2125/02-03-17-2
OTOČAC, 18. 09. 2017.
Gradonačelnik:
Stjepan Kostelac, dr.vet.med.,v.r.
Na temelju članka 21. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Otočca za 2017. godinu («Službeni vjesnik Grada Otočca»
broj 7/16), Gradonačelnik Grada Otočca donosi
RJEŠENJE
o korištenju sredstava nepredviđenih rashoda do visine
proračunske rezerve za 2017. godinu
I.
Iz sredstava nepredviđenih rashoda do visine proračunske zalihe za 2017. godinu isplatit će se 500,00 kuna NAKLADI RUNTIĆ,
OIB:24781424437 iz Vinkovaca, Petra Zoranića 21/b.
II.
Navedeni iznos od 500, 00 kuna odobrava se kao financijska pomoć za tiskanje knjige „Tako smo branili Vukovar“
koja govori o gotovo četiri stotine branitelja Vukovara.
III.
Rješenje će izvršiti Jedinstveni upravni odjel–odsjek za financije i javne prihode na račun broj: HR1024020061100644589
s pozicije R0093 Proračuna Grada Otočca.
IV.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:402-01/17-01/61
URBROJ:2125/02-03-17-2
Otočac, 29. 09. 2017.
Gradonačelnik:
Stjepan Kostelac, dr.vet.med., v.r.
Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), članka 32. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10) i članka 12. Odluke o ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Otočca
(„Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 5/14), Gradonačelnik Grada Otočca na prijedlog pročelnika Ureda gradonačelnika donosi:
II. I Z M J E N E I D O P U N E
P R A V I L N I KA
O UNUTARNJEM REDU GRADSKE UPRAVE GRADA OTOČCA
Članak 1.
Ovim Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Otočca mijenja se i dopunjava
Pravilnik o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 7a/2014 i 3/17) na način de se
ustrojava novo radno mjesto u Uredu gradonačelnika i to kako slijedi:
Red. Naziv
Broj
Kategor./
Kla Standardna mjerila
Opis poslova radnog mjesta
broj radnog
izvrši potkateg./ sif.
mjesta
telja
razina
ran
g
12. SPREMA
1
IV./namješ 13.
- niža stručna sprema ili -stupanj složenosti posla koji
Č/ICA
tenici II.
srednja stručna sprema
uključuje
jednostavne
i
potkategori
standardizirane pomoćno-tehničke
je/2. razine
poslove;
– stupanj odgovornosti koji
uključuje
odgovornost
za
materijalne resurse s kojima radi,
-obavlja poslove čišćenja i
održavanja sportskih objekata u
vlasništvu Grada,
-obavlja druge poslove po nalogu
pročelnika.
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Članak 2.
Ove Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Otočca stupaju na snagu osmog dana nakon
objave u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:011-02/15-01/01
URBROJ:2125/02-03-17-4
Otočac, 29. rujna 2017.
Gradonačenik
Stjepan Kostelac, dr. vet. med., v.r.
Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine« br. 86/08 i 61/11 ), članka 71. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ br. 1/13 i 1/16),
Gradonačelnik Grada Otočca donosi
II. IZMJENE I DOPUNE
PLANA PRIJMA
u službu u upravna tijela Grada Otočca
Članak 1.
Ovim II. Izmjenama i dopunama Plana prijma u upravna tijela Grada Otočca utvrđuje se prijam službenika/ca i
namještenika/ca u upravna tijela Grada Otočca u 2017. godini te se mijenja Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Otočca
(„Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/17 i stavljaju se van snage Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada
Otočca „Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 3/17).
Članak 2.
Izmjene i dopune Plana prijma u upravna tijela Grada Otočca sadrže:
- stvarno stanje popunjenih radnih mjesta u upravnim tijelima Grada
- potreban broj namještenika na neodređeno vrijeme.
Članak 3.
U upravnim tijelima Grada Otočca na dan 31. prosinca 2016. godine zaposleno je 20 službenika/ca i 5 namještenika/ca
na neodređeno vrijeme.
Članak 4.
U Upravnim tijelima Grada Otočca sukladno predviđenim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Otočca za 2017.
godinu ne planira se novo zapošljavanje službenika na neodređeno vrijeme.
U Upravnim tijelima Grada Otočca potrebno je izvršiti prijam dva namještenika/ce na neodređeno vrijeme u Uredu
Gradonačelnika.
Članak 5.
Ove Izmjene i dopune Plana prijma u službu upravna tijela Grada Otočca objavljuju se u „Službenom vjesniku Grada
Otočca“ i na web stranici Grada Otočca.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ovih II. Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Otočca, stavljaju se van
snage Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 3/17).
Ove Izmjene i dopune Plana prijma stupaju na snagu danom donošenja.
KLASA:100-01/17-01/01
URBROJ:2125/02-03-17-4
Otočac, 29. rujna 2017.
Gradonačelnik
Stjepan Kostelac, dr. vet. med., v.r.

