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Na temelju članka 27. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13 i 1/16,
Gradsko vijeće Grada Otočca na izvanrednoj sjednici održanoj 30. 11. 2017. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
I.
Gradsko vijeće Grada Otočca kao predstavničko tijelo građana zahtijeva od gradonačelnika Grada
Otočca, kao jedinog predstavnika Grada Otočca u trgovačkom društvu Gacka d.o.o. za komunalne
djelatnosti, zaštitu i gospodarenje rijekom Gackom i turistička agencija i predsjednika Skupštine tog
trgovačkog društva, da poduzme mjere u cilju sprječavanja daljnjih možebitnih nezakonitosti poslovanja i
nepravilnosti te izvijesti Gradsko vijeće što žurnije o poduzimanju mjera.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
KLASA:400-02/17-01/31
URBROJ:2125/02-17-9
Otočac, 30. studenoga 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 izvanrednoj sjednici održanoj 30. 11. 2017. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
I.
Gradsko vijeće Grada Otočca je raspravljajući o odlagalištu otpada Podum donijelo sljedeće
zaključke:
1.
Predlaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Otočca da za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća
Grada Otočca predloži novu Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Otočca usklađenu sa Uredbom o
gospodarenju komunalnim otpadom.
2.
Predlaže se da se Plan gospodarenja otpadom Grada Otočca uskladi sa Uredbom o gospodarenju
komunalnim otpadom.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
KLASA:400-02/17-01/31
URBROJ:2125/02-01-17-10
Otočac, 30. studenog 2017.
Predsjednik
dr. sc. Branislav Šutić, prof., v.r.

Na temelju članka 71. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13 i 1/16) i
članka 9. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 4/14),
Gradonačelnik Grada Otočca donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o početnom iznosu zakupnine za poslovni prostor koji se daje u zakup putem javnog
natječaja
Članak 1.
U Odluci o početnom iznosu zakupnine za poslovni prostor koji se daje u zakup putem javnog natječaja
(„Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/17) u članku 2. stavak 1. kriteriji izraženi brojem bodova pod
rednim brojem:
1. Ugostiteljstvo, turizam i financije „12a, 10a, 8a, 6a“ zamjenjuju se i glase „20a, 16a, 12a, 8a“.
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:372-03/14-01/05
URBROJ:2125/02-03-17-8
Otočac, 23. 10. 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
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 5.000,00 kuna Đuri Batiniću OIB:36025425620 iz Otočca, Podum 24.
II.
Navedeni iznos od 5.000, 00 kuna odobrava se kao financijska pomoć za stambeno zbrinjavanje
odnosno za kupnju „KONTEJNER KUĆE“ .
III.
Rješenje će izvršiti Jedinstveni upravni odjel–odsjek za financije i javne prihode na računprodavatelja
broj: HR6824020063204791795 s pozicije R0089 Proračuna Grada Otočca.
IV.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:371-02/17-01/1
URBROJ:2125/02-03-17-2
OTOČAC, 07. 11. 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 10.000,00 kuna Malonogometnom klubu „Otočac“, Otočac, Bana J. Jelačića 20
(OIB:81787476091).
II.
Navedeni iznos od 10.000, 00 kuna odobrava se kao financijska pomoć za organizaciju
memorijalnog turnira „MARIO CVITKOVIĆ MAKA“ i uplatit će se na žiro-račun broj:HR3423400091
110238531 s pozicije R0091 Gradskog proračuna.
III.
Rješenje će izvršiti Jedinstveni upravni odjel–odsjek za financije i javne prihode.
IV.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:402-01/17-01/68
URBROJ:2125/02-03-17-2
OTOČAC, 08. 11. 2017.
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Gradonačelnik
Stjepan Kostelac, dr.vet.med., v.r.
Na temelju članka 71. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13 i 1/16) i
članka 9. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 4/14),
Gradonačelnik Grada Otočca donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o početnom iznosu zakupnine za poslovni prostor koji se daje u zakup putem javnog
natječaja
Članak 1.
U Odluci o početnom iznosu zakupnine za poslovni prostor koji se daje u zakup putem javnog natječaja
(„Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/17) u članku 2. stavak 1. kriteriji izraženi brojem bodova pod
rednim brojem:
1. Ugostiteljstvo, turizam i financije „20a, 16a, 12a, 8a“ zamjenjuju se i glase „15a, 12a, 8a, 6a“.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:372-03/14-01/05
URBROJ:2125/02-03-17-9
Otočac, 05. 12. 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 zalihe za 2017. godinu
isplatit će se 3.000,00 kuna Regionalnom klubu IPA LIKA-GOSPIĆ, Gospić, Smiljansko polje 7/1
(OIB:97867834885).
II.
Navedeni iznos od 3.000, 00 kuna odobrava se kao financijska pomoć za organizaciju
Međunarodnog turnira u kuglanju u muškoj i ženskoj konkurenciji i uplatit će se na žiro-račun
broj:HR3323400091110101294 s pozicije R0091 Gradskog proračuna.
III.
Rješenje će izvršiti Jedinstveni upravni odjel–odsjek za financije i javne prihode.
IV.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.
KLASA:402-01/17-01/71
URBROJ:2125/02-03-17-2
OTOČAC, 06. 12. 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
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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:
III. 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, 3/17 i 4/17) na način de se u Uredu gradonačelnika pod rednim brojem 4 pod „standardna
mjerila“ iza riječi „ekonomske“ dodaje riječ „pravne“ i dodaje se zarez.
Pod rednim brojem 8. naziv radnog mjesta mijenja se i glasi:“komunalno-prometni redar“, mijenja se
broj izvršitelja umjesto 1 treba stajati 2, pod „standardna mjerila“ iza riječi „tehničke struke“ dodaju se
riječi:“-najmanje jedna godina iskustva na odgovarajućim poslovima, iza riječi:“položen državni stručni
ispit“ dodaju se riječi:“ - završen program osposobljavanja za obavljanje poslova upravljanja prometom te
poslova nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila,“. Pod „Opis posla“ ispred riječi
„-obavljanje poslova upravljanja prometom“ dodaju se riječi:-obavlja poslove komunalnog redarstva u
skladu sa zakonima i odlukama Gradskog vijeća, Gradonačelnika i naputcima pročelnika,-odgovara za
zakonitost rada i postupanje komunalnog redarstva,-pruža potporu pročelniku u osiguranju pravilne primjene
propisa i mjera iz djelokruga rada komunalnog redarstva,-prati zakonske i druge propise iz oblasti
komunalnog redarstva,“.
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:2125/02-03-17-5
Otočac, 08. prosinca 2017.
Gradonačelnik
Stjepan Kostelac, dr. vet. med., v.r.

