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„Službeni vjesnik Grada Otočca“

broj 3/2017

Na temelju članka 27. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13 i 1/16), Gradsko vijeće Grada
Otočca na 1. sjednici održanoj 08. lipnja 2017. godine donosi
RJEŠENJE
o izboru Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Otočca
I.
U Mandatnu komisiju Gradskog vijeća Grada Otočca bira se:
1. IVANA CVITKOVIĆ, za predsjednika,
2. ANA-MARIJA CVITKOVIĆ, za člana i
3. MILAN GOMERČIĆ, za člana.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:080-02/17-01/6
URBROJ:2125/02-01-17-1
Otočac, 08. 06. 2017.
Privremeni predsjednik
Marijana Bašić, v.r.
Na temelju članka 27. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13 i 1/16), Gradsko vijeće Grada
Otočca na 1. sjednici održanoj 08. lipnja 2017. godine donosi
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja
I.
U Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Otočca imenuju se:
1. MILAN SIGURNJAK, za predsjednika,
2. DANICA JANJATOVIĆ, za zamjenika predsjednika,
3. MILAN GOMERČIĆ, za člana,
4. IVICA OREŠKOVIĆ, za člana,
5. VLATKA RUŽIĆ, za člana.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:080-02/17-01/7
URBROJ:2125/02-01-17-1
Otočac, 08. 06. 2017.
Privremeni 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 1. sjednici održanoj 08. lipnja 2017. godine donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Otočca
I.
Za predsjednika Gradskog vijeća Grada Otočca bira se dr. sc. BRANISLAV ŠUTIĆ, prof. iz OTOČCA, BIŠKUPLJAK
8, s danom 08. 06. 2017.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:080-02/17-01/8
URBROJ:2125/02-01-17-1
Otočac, 08. 06. 2017.
Privremeni 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 1. sjednici održanoj 08. lipnja 2017. godine donosi
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Otočca
I.
Za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Otočca bira se KRISTIJAN BAKARIĆ, bacc. oec. iz OTOČCA, VIVOZE 14
A, s danom 08. 06. 2017.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:080-02/17-01/9
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„Službeni vjesnik Grada Otočca“

broj 3/2017

URBROJ:2125/02-01-17-1
Otočac, 08. 06. 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 1. sjednici održanoj 08. lipnja 2017. godine donosi
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Otočca
I.
Za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Otočca bira se IVICA OREŠKOVIĆ iz Otočca, Bartola Kašića 12 a, s danom
08. 06. 2017.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:080-02/17-01/10
URBROJ:2125/02-01-17-1
Otočac, 08. 06. 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 1. sjednici održanoj 08. lipnja 2017. godine donosi
ZAKLJUČAK
I.
Gradsko vijeće Grada Otočca donosi Zaključak da se sjednice Gradskog vijeća Grada Otočca prenose uživo u programu
Hrvatskog radio Otočca i na internet televiziji TV Loki.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:008-02/17-01/8
URBROJ:2125/02-01-17-1
Otočac, 08. 06. 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), i članka 8. stavka 1.
Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. ( NN 71/2016) Gradsko vijeće Grada Otočca na 2. sjednici održanoj 27. 06. 2017. donosi
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU „PROJEKTA IZRADE STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA
POLJOPRIVREDE NA PODRUČJU GRADA OTOČCA“ UNUTAR MJERE 07 „TEMELJNE USLUGE I OBNOVA
SELA U RURALNIM PODRUČJIMA“ IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA
RAZDOBLJE 2014.-2020.
Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Otočca daje suglasnost na provedbu Projekta IZRADE STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA
POLJOPRIVREDE NA PODRUČJU GRADA OTOČCA unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
Članak 2.
Projekt iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014.-2020., Mjera 07, Podmjera 7.1., Tip operacije 7.1.1. „“Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne
samouprave“.
Članak 3.
Ovom Odlukom ujedno se daje i suglasnost za prijavu na Natječaj naveden u članku 2. ove Odluke,
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:300-02/17-01/8
URBROJ: 2125/02-06-17-1
Otočac, 27.06.2017.
GRADSKO VIJEĆE GRADA OTOČCA
Predsjednik
dr.sc. Branislav Šutić, prof., v.r.
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„Službeni vjesnik Grada Otočca“

broj 3/2017

Na temelju članka 5. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" br. 67/08,48/10,74/11,80/13 i
158/13) i članka 27. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ br.1/13 i 1/16), Gradsko vijeće Grada Otočca na 2.
sjednici održanoj 27. 06. 2017. god. donosi
ODLUKU
o organiziranju prometnih jedinica mladeži
I.
Za područje Grada Otočca organizira se prometna jedinica mladeži od 2 člana.
II.
Pripadnici prometne jedinice mladeži obavljaju poslove upravljanja prometa na raskrižjima i drugim mjestima, te
kontrolu parkiranja vozila i određene druge poslove nadzora vozila i vozača.
III.
Za vrijeme obavljanja poslova pripadnicima prometne jedinice mladeži pripada naknada u visini od 25,00 kuna (bruto)
po satu.
IV.
Prometna jedinica mladeži obavljat će poslove iz točke II. u vremenu od 1. srpnja do 31. kolovoza 2017. god.
V.
Pripadnici prometne jedinice mladeži djeluju u okviru Policijske uprave Ličko – senjske-Policijska postaja Otočac, prema
planu kojeg donosi rukovoditelj policijske uprave.
VI.
Pripadnici prometne jedinice mladeži dužni su nositi propisanu odoru sukladno članku 12. Pravilnika o odori i oznakama
prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Otočca".
KLASA:211-05/17-01/1
URBROJ: 2125/02-01-17-2
Otočac, 27. 06. 2017.
Predsjednik
dr.sc. Branislav Šutić, prof., v.r.
Na temelju članka 27. i 66. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13 i 1/16), Gradsko vijeće
Grada Otočca na 2. sjednici održanoj 27. 06. 2017. godine, donosi
R J E Š E N J E
o imenovanju članova Odbora za proračun i financije
I.
Imenuje se Odbor za proračun i financije (u daljnjem tekstu: Odbor), koji ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri
člana.
II.
Predsjednikom odbora imenuje se NIKOLA LADIŠIĆ, a zamjenikom predsjednika Odbora imenuje se MARIO
BARKOVIĆ.
III.
Članovima Odbora imenuju se:
1. DANICA JANJATOVIĆ,
2. IVAN MILETIĆ i
3. SLAVICA NETAHLI.
IV.
Odbor razmatra program financiranja javnih potreba u Gradu, razmatra prijedlog Proračuna, prijedlog Obračuna
proračuna, prijedlog odluke o privremenom financiranju, izvješća o izvršenju Proračuna te izvješća o obavljenim revizijama
Proračuna, razmatra prijedloge akata kojima se stvaraju materijalne obveze Grada te podnosi izvješće Gradskom vijeću da se za
ispunjenje tih obveza mogu osigurati financijska sredstva, razmatra i druga pitanja vezana za Proračun i financije utvrđene
zakonom, Statutom Grada Otočca i odlukama Gradskog vijeća.
V.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:022-01/17-01/6
URBROJ:2125/02-01-17-2
Otočac, 27. 06. 2017.
Predsjednik
dr. sc. Branislav Šutić, prof.,v. r.
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„Službeni vjesnik Grada Otočca“

broj 3/2017

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 rezerve za 2017. godinu isplatit će se 5.000,00 kuna Centru za
socijalnu skrb Gospić-Podružnica Obiteljski centar Senj, Juriše Orlovića 2(OIB:62429557364).
II.
Navedeni iznos od 5000, 00 kuna odobrava se kao financijska pomoć za kupnju službenog vozila a u svrhu provođenja
programa i projekata na području Otočca a koji su doprinos promicanju tolerancije i stvaranju kvalitetne međusobne komunikacije
u svakodnevnom životu.
Rješenje će izvršiti Jedinstveni upravni odjel–odsjek za financije i javne prihode s pozicije R0093 Proračuna Grada Otočca.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:402-01/16-01/12
URBROJ:2125/02-03-17-2
OTOČAC, 08. 03. 2017.
Gradonačelnik
Stjepan Kostelac, dr.vet.med., v.r.
Na temelju članka21. 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 rezerve za 2017. godinu isplatit će se 5.000,00 kuna Don
Anđelku Kaćunku (OIB:78281862038).
II.
Navedeni iznos od 5000, 00 kuna odobrava se kao financijska pomoć za tiskanje knjige pod naslovom UOČI
PROGONA.
Rješenje će izvršiti Jedinstveni upravni odjel–odsjek za financije i javne prihode s pozicije R0093 Proračuna Grada
Otočca.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:402-01/17-01/14
URBROJ:2125/02-03-17-3
OTOČAC, 23. 03. 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 rezerve za 2017. godinu isplatit će se 2.000,00 kuna udruzi
„Prvi hrvatski redarstvenik“ –Podružnica ličko senjska (OIB:30085242515), Avenija Gojka Suška 1.
II.
Navedeni iznos od 2.000, 00 kuna odobrava se kao financijska pomoć za obilježavanje 27. obljetnice udruge koja se
ove godine obilježava u organizacije Podružnice ličko senjske, na žiro-račun:HR4223400091110756561 s pozivom na broj 9-27.
Rješenje će izvršiti Jedinstveni upravni odjel–odsjek za financije i javne prihode s pozicije R0091 Proračuna Grada
Otočca.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:402-01/17-01/13
URBROJ:2125/02-03-17-2
OTOČAC, 05. 04. 2017.
Gradonačelnik:
Stjepan Kostelac, dr.vet.med., v.r.
Na temelju članka21. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Otočca za 2017.godinu («Službeni vjesnik Grada Otočca»
broj 7/16), Gradonačelnik Grada Otočca donosi
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„Službeni vjesnik Grada Otočca“

broj 3/2017

RJEŠENJE
o korištenju sredstava nepredviđenih rashoda do visine
proračunske rezerve za 2017. godinu
I.
Iz sredstava nepredviđenih rashoda do visine proračunske rezerve za 2017. godinu isplatit će se 500,00 kuna Počasnom
Bleiburški vodu (OIB:00963425579).
II.
Navedeni iznos od 500, 00 kuna odobrava se kao financijska pomoć za obilježavanje 72. Obljetnice Bleiburške
tragedije i uplatit će se na žiro-račun:HR9823900011100529843.
Rješenje će izvršiti Jedinstveni upravni odjel–odsjek za financije i javne prihode s pozicije R0091 Proračuna Grada
Otočca.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:402-01/17-01/15
URBROJ:2125/02-03-17-2
OTOČAC, 05. 04. 2017.
Gradonačelnik:
Stjepan Kostelac, dr.vet.med., v.r.
Na temelju članka 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („ Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01
129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 71. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13
i1/16) i Članka 20. Odluke o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Otočca za 2017. godinu, („Službeni vjesnik Grada
Otočca“ broj 7/16), Gradonačelnik Grada Otočca donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava za uređenje potkrovlja Vatrogasnog doma u Kuterevu
Članak 1.
Iz sredstava Proračuna Grada Otočca – pozicija R0659 osigurat će se sredstva DVD-u Kuterevo (OIB:24545166993)za
uređenje potkrovlja Vatrogasnog doma u Kuterevu.
Članak 2.
Sredstva u iznosu od 37.891,00 kuna odobravaju se za nabavku materijala za uređenje potkrovlja Vatrogasnog doma
sukladno troškovniku koji je u privitku ovog Zaključka i uplatit će se na račun:HR0324020061100123922.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA: 402-08/17-01/13
URBROJ:2125/02-03-17- 2
OTOČAC, 09. 05. 2017. god.
Gradonačelnik
Stjepan Kostelac, dr.vet.med., v.r.
Na temelju članka 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („ Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01
129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 71. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13
i1/16) i Članka 20. Odluke o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Otočca za 2017. Godinu („Službeni vjesnik Grada
Otočca“ broj 7/16), Gradonačelnik Grada Otočca donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava za sonažno arheološko istraživanje lokaliteta Šanac
Članak 1.
Iz sredstava Proračuna Grada Otočca – pozicija R0091 osigurat će se sredstva Katedri čakavskog sabora pokrajine
Gacke (OIB:17340514125) za sonažno arheološko istraživanje lokaliteta Šanac na Špilničkom polju.
Članak 2.
Sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna odobravaju se za sonažno arheološko istraživanje lokaliteta Šanac na Špilničkom
polju i uplatit će se na račun:HR5223400091100157579.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA: 402-08/17-01/19
URBROJ:2125/02-03-17- 2
OTOČAC, 10. 05. 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:
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IZMJENE I DOPUNE
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) na način de se
ustrojava novo radno mjesto u Uredu gradonačelnika i to kako slijedi:
Redn Naziv radnog
Broj
Kategor. Klasif. Standardna
Opis poslova
i
mjesta
izvršitelj /
rang
mjerila
radnog mjesta
broj
a
potkateg
./
razina
11.
NAMJEŠTENIK
2
IV./namj 11
-srednja
stručna - kreira, organizira i
ZA SPORTSKE
eštenik
sprema društvenog provodi sportsku
DJELATNOSTI
II.
ili
tehničkog rekreaciju u kuglani,
potkateg
smjera,
-zadužen za opremu
orije/ 1.
-najmanje
jedna i aktivnosti u
razine
godina
radnog kuglani,
iskustva
na - vodi odgovarajuće
odgovarajućim
evidencije,
poslovima,
-obavlja pomoćno-položen
vozački tehničke poslove,
ispit B kategorije,
-obavlja i druge
-komunikativnost,
poslove po nalogu
-odgovarajuća
pročelnika.
informatička
znanja.
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:2125/02-03-17-2
Otočac, 20. srpnja 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
IZMJENE I DOPUNE
PLANA PRIJMA
u službu u upravna tijela Grada Otočca
Članak 1.
Ovim 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).
Članak 2.
Izmjene i dopune Plana prijma u upravna tijela Grada Otočca sadrže:
- stvarno stanje popunjenih radnih mjesta u upravnim tijelima Grada
- potreban broj službenika /ca na neodređeno vrijeme,
- potreban broj službenika/ca na određeno vrijeme,
- potreban broj namještenika na određeno 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 na određeno vrijeme i to u Uredu
Gradonačelnika.
Članak 5.
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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.
Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donošenja.
KLASA:100-01/17-01/01
URBROJ:2125/02-03-17-2
Otočac, 20. srpnja 2017.
Gradonačelnik
Stjepan Kostelac, dr. vet. med., v.r.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine “ broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/3-pročišćeni tekst i 137/15), članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) , članka 71. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“
broj 1/13 i 1/16) i članka 34. Statuta Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac, Gradonačelnik Grada Otočca donosi
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac
I.
Razrješuju se članovi imenovani u Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac, kao predstavnici osnivača:
1. ANKA ATALIĆ,
2. VERICA CVITKOVIĆ i
3. SLAVICA BOBINAC-KOSTELAC, radi isteka mandata.
II.
U Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac, kao predstavnici osnivača imenuju se:
1. ANĐELA DUMOVIĆ
2. DINKO SEKULA i
3. SLAVICA BOBINAC- KOSTELAC, na mandatno razdoblje od četiri godine.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:080-02/13-01/13
URBROJ:2125/02-03-17-4
Otočac, 20. srpnja 2017.
Gradonačelnik
Stjepan Kostelac, dr. vet. med., v.r.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine “ broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/3-pročišćeni tekst i 137/15 ), članka 35. Zakona o ustanovama („Narodne
novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 71. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13 i 1/16),
članka 5. Odluke o utvrđivanju osnivačkih prava i obveza nad Gackim pučkim otvorenim učilištem Otočac („Službeni vjesnik
Grada Otočca“ broj 3/97) i članka 19. Statuta Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac KLASA:610-01/15-01/36;
URBROJ:2125/02-09-15-53, Gradonačelnik Grada Otočca donosi
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac
I.
Razrješuju se članovi imenovani u Upravno vijeće Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac kao predstavnici osnivača:
1. SUZANA BIŽANOVIĆ i
2. ANĐELA DUJMOVIĆ, radi isteka mandata.
II.
U Upravno vijeće Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac kao predstavnici osnivača imenuju se:
1. SUZANA BIŽANOVIĆ i
2. SLAVEN PRPIĆ, na mandatno razdoblje od četiri godine.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:080-02/13-01/15
URBROJ:2125/02-03-13-7
Otočac, 20. srpnja 2017.
Gradonačelnik
Stjepan Kostelac, dr. vet. med., v.r.
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KLASA: 040-01/17-01/1
URBROJ: 531- 05-2-3-17-2
Zagreb, 25. siječnja 2017. godine
Na temelju članka 80.a, stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.
33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje i 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15)
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja donosi
ODLUKU
o obustavi od primjene Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima
(Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 6/16)
1. Obustavlja se od primjene Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima, klasa: 363-02/16-01/15, urbroj.
2125/02-01-16-11 od 15. prosinca 2016. godine, donesene na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Otočca
održanoj 15. prosinca 2016.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana dostave predsjedniku Gradskog vijeća
Grada Otočca i gradonačelniku Grada Otočca,
O b r a z l o ž e nj e
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je od Ministarstva poduzetništva i obrta zaprimilo dopis klasa:
363-02/16-02/15, urbroj: 2125/02-03-16-1 od 2. kolovoza 2016. u kojem se traži mišljenje o načinu upravljanja
grobljem u Ličkom Lešću, a kojim upravlja Pogrebna udruga Cimiter Ličko Lešće i Čovići. Navedena udruga osnovan
je sukladno članku 2. Zakona o udrugama („Narodne novine“ 88/01).
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja a nakon uvida u Odluku izmjenama i dopunama odluke
o grobljima („Službeni vjesnik“ Grada Otočaca broj 2/12) dopisom klasa: 041-01/16-03/27, urbroj: 531-05-2-3-16-3
dana 3. studenoga 2016. pozvalo je Grad Otočac zastupan po gradonačelniku da organizira obavljanje komunalne
djelatnosti održavanja groblja na jedan od način propisanih Zakonom o komunalnom gospodarstvu, te u skladu sa
odredbama Zakonom o grobljima u roku od 90 dana, uz napomenu da će po isteku navedenog roka Ministarstvo
pokrenuti postupak obustave od primjene predmetne Odluke o izmjenama i dopunama odluke o grobljima. Navedeni
rok ostavljen je vezano specifičnost predmetne komunalne
djelatnosti, odnosno omogućavanja ukopa pokojnika na navedenom području do usklađenja predmetne djelatnosti sa
zakonskim odredbama.
Postupajući po navedenoj uputi Ministarstva Gradskog vijeće Grada Otočca je na 19. sjednici Gradskog
vijeća donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima, klasa: 363-02/16-01/15, urbroj. 2125/02-01-1611 dana 15. prosinca 2016. godine. Navedenom izmjenom i dopunom Odluke o grobljima u članku 1. mijenja se
članak 11. Odluke o grobljima („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 2/99, 1/02, 4/09, 2/12 i 1/15) i glasi: „Grobljima na
području Grada Otočca i to: groblje Crno Jezero, groblje Gornja Dubrava Otočac, groblje Poljica, groblje Brlog 1,
groblje Brlog 2, groblje Dabar 1, groblje Dabar 2, groblje Dabar 3, groblje Doljani, groblje Bjeljevine, groblje Gorići,
groblje Kompolje, groblje Kuterevo 1, groblje Kuterevo 2, groblje Naprte, groblje Orovac, groblje Podum 1, groblje
Podum 2, groblje Ponori, groblje Prozor, groblje Ramljani 1, groblje Ramljani 2, groblje Sinac, groblje Ličko Lešće,
groblje Staro Selo, groblje Škure i groblje Švica, upravlja Gacka d.o.o. za komunalne djelatnosti, zaštitu i
gospodarenje rijekom Gackom i turistička agencija, Bartola Kašića 5a, Otočac.“
Postupajući na temelju članka 79. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ovo Ministarstvo je
izvršilo uvid predmetnu Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima – u daljnjem tekstu Odluka te poradi donošenja
ocjene zakonitosti iste zatražilo dopisom klasa: 041-01/16-03/27, urbroj: 531-05-2-3-17-14 od 05. siječnja 2017. od
Grada Otočca zastupanog po gradonačelniku da dostavu dokaza da su groblja navedena u Odluci o izmjeni i dopuni
odluke o grobljima u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, odnosno u vlasništvu Grada Otočca, vezano za odredbu
članka 2. Zakona o grobljima (Narodne novine br. 19/98, 50/15) kojom je propisao da su groblja komunalni objekti u
vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i podatak o tome je su li predmetnom Odlukom obuhvaćena sva groblja
jedinice lokalne samouprave. U očitovanju gradonačelnika Grada Otočca klasa: 363-02/16-01/15, urbroj: 2125/02-0317-30 od 11. siječnja 2017. godine navodi se da su sva zemljišta na kojima su groblja u vlasništvu Grada Otočca,
osim u slučaju sedam groblja, koja su u vlasništvu Republike Hrvatske, Župe BDM od sv. Krunice, Srpske
pravoslavne crkve i Dušana Naprte. U navedenom očitovanju nadalje stoji da svim grobljima na području Grada
Otočca upravlja tvrtka Gacka d.o.o. koja je u 100% vlasništvu Grada Otočca. Kao prilog navedenog očitovanja
dostavljeni su i izvodi iz zemljišne knjige (neslužbena kopija) Općinskog suda u Gospiću, Zemljišno knjižni odjel
Otočac, stanje na dan 9. siječnja 2017. za sva groblja navedena u Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima.
Ovo nadleštvo nakon analize zaprimljene dokumentacije cijeni da Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
grobljima, klasa: 363-02/16-01/15, urbroj. 2125/02-01-16-11 od 15. prosinca 2016. godine, nije u skladu sa Zakonom
o grobljima zbog slijedećeg:
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Predmetnom Odlukom propisano je:
Članak 1. „U Odluci o grobljima („Sl. vjesnik Grada Otočca“ broj: 2/99, 1/02, 4/09, 2/12 i 1/15), članak 11. mijenja se i
glasi: Grobljima na području Grada Otočca i to: groblje Crno Jezero, groblje Gornja Dubrava Otočac, groblje Poljica,
groblje Brlog 1, groblje Brlog 2, groblje Dabar 1, groblje Dabar 2, groblje Dabar 3, groblje Doljani, groblje Bjeljevine,
groblje Gorići, groblje Kompolje, groblje Kuterevo 1, groblje
Kuterevo 2, groblje Naprte, groblje Oorovac, groblje Podum 1, groblje Podum 2, groblje ponori, groblje Prozor, groblje
Ramljani 1, groblje Ramljani 2, groblje Sinac, groblje Ličko Lešće, groblje Staro Selo, groblje Škure i groblje Švica,
upravlja Gacka d.o.o. za komunalne djelatnosti, zaštitu i gospodarenje rijekom Gackom i turistička agencija, Bartola
Kašića 5a, Otočac.
Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
Predmetna Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima nije u skladu sa odredbom članka 1., člankom 2. i
člankom 3. Zakona o grobljima.
Odredbom članka 18. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da su jedinice
lokalne područne i regionalne samouprave samostalne u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u
skladu sa Ustavom Republike Hrvatske i zakonom.
Zakonom o grobljima propisano je kako slijedi:
Članak 1. stavak. 2. „groblje je ograđeni prostor na kojem se nalaze grobna mjesta, komunalna infrastruktura i u
pravilu prateće građevine“.
Članak 2. „Groblja su komunalni objekti u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba (u
daljnjem tekstu: jedinice lokalne samouprave) na čijem području se nalaze.
Članak 3. „Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je svojom odlukom utvrditi potrebu izgradnje
groblja, radi ukopa umrlih sa svog područja, ako ukop nije osiguran na području druge jedinice lokalne samouprave“.
Članak 10. „Grobljem upravlja pravna osoba ili drugi subjekt osnovan prema uvjetima i na način propisanim posebnim
propisom (u daljnjem tekstu: uprava groblja).
Pod posebnim propisom ima se u vidu odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Gradsko vijeće Grada Otočca je protivno odredbi članka 2. Zakona o grobljima u predmetnu Odluku uvrstilo
sedam groblja, odnosno zemljišta na kojima su groblja navedena u Odluci izgrađena, a koja nisu u vlasništvu Grada
Otočca. Riječ je o slijedećim grobljima:
1. Groblje Bjeljevine je na kč.br. 1974/6 k.o. Hrvatsko polje, koje je u vlasništvu
Republike Hrvatske i upisano u zk.ul.br. 1324 Općinskog suda u Gospiću,
Zemljišno knjižni odjel Otočac
(oznaka zemljišta pašnjak Drage na Rosotrunu),
2. Groblje Ličko Lešće je na k.č.br. 662 k.o. Ličko Lešće, koje je u vlasništvu Župe BDM od Sv. krunice, i
upisano u zk.ul.br. 254 Općinskog suda u Gospiću, Zemljišno knjižni odjel Otočac (oznaka zemljišta groblje
katoličko u Lešću),
3. Groblje Ramljani 1 je na k.č.br. 1157 k.o. Ramljani, koje je u vlasništvu Republike Hrvatske, i upisano u
zk.ul.br. 659 Općinskog suda u Gospiću,
Zemljišno knjižni odjel Otočac (oznaka zemljišta groblje na
Rudinama),
4. Groblje Ramljani 2 je na k.č.br. 2079 k.o. Ramljani, koje je u vlasništvu Republike Hrvatske, i upisano u
zk.ul.br. 659 k.o. Ramljani, Općinskog suda u Gospiću, Zemljišno knjižni odjel Otočac (oznaka zemljišta
groblje),
5. Groblje Škare je na k.č.br. 2 k.o. Škare, koje je u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj, Eparhija
gornjokarlovačka, Crkvena općina Škare, i upisano u zk.ul.br. 663 Općinskog suda u Gospiću, Zemljišno
knjižni odjel Otočac (oznaka zemljišta oranica crkovnica staro groblje),
6. Groblje Naprte, koje je na k.č.br. 2797 k.o. Škare, a koje je u vlasništvu Dušana Naprte, i upisano u zk.ul.br.
2819 Općinskog suda u Gospiću, Zemljišno knjižni odjel Otočac (oznaka zemljišta oranica za umom),
7. Groblje Crno jezero je na k.č.br. 6656/11 k.o. Švica, koje je u vlasništvu Republike Hrvatske, i upisano u
zk.ul.br. 1333 Općinskog suda u Gospiću, Zemljišno knjižni odjel Otočac (oznaka zemljišta izgrađeno
zemljište 1, izgrađeno zemljište 2, groblje, dvorište).

Osim navedenoga predmetnom Odlukom nisu obuhvaćena sva groblja kojima po zakonu bi trebala upravljati
jedinica lokalne samouprave (u konkretnom slučaju Grad Otočac). Prema saznanjima ovog nadleštva odluka bi
trebala obuhvaćati i slijedeća groblja na području Grada Otočca i to: Brloška Dubrava, Glavace, Drenov Klanac, te
Petrinić Polje.
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Slijedom navedenoga, pozivom na odredbu članka 80b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
obustavlja se od primjene Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima, klasa: 363-02/16-01/15, urbroj.
2125/02-01-16-11 od 15. prosinca 2016. godine, donesene na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Otočca održanoj
15. prosinca 2016., budući da je ista donesena protivno odredbi članka 1. stavak 1., članka 2. te članka 3. Zakona o
grobljima.
Vezano za odredbu članka 80b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi predmetna se Odluka bez
odgode dostavlja predsjedniku predstavničkog tijela, gradonačelniku, predstojniku Ureda državne uprave te
Ministarstvu uprave.
MINISTAR
Lovro Kuščević, dipl. iur., v.r.

Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća Grada Otočca, Otočac, Ulica kralja Zvonimira 10
2. Gradonačelnik Grada Otočca, Otočac, Ulica kralja Zvonimira 10
3. Predstojnik Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, Gospić, Budačka 55
4. Ministarstvo uprave, Zagreb, Maksimirska 63
5. pismohrana

