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GRAD BENKOVAC
GRADONAČELNIK
Klasa: 023-01/09-01/22
Urbroj: 2198/27-01-09-5
Benkovac, 07. listopada 2009.
Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 3. Odluke o
ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Grada
Benkovca („Službeni glasnik Grada Benkovca“, br.
3/01, 4/01 i 1/06) i članka 43. Statuta Grada
Benkovca („Službeni glasnik Grada Benkovca“, broj
5/09), Gradonačelnik na 7. kolegiju održanom dana
07. listopada 2009. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Pravilnika
o unutarnjem ustroju Jedinstvenog upravnog
odjela Grada Benkovca
Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje
Pravilnik o unutarnjem ustroju Jedinstvenog
upravnog odjela Grada Benkovca, klasa: 021-01/0501/01, urbroj: 2197/27-02-05-2 od dana 26. srpnja
2005. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik), Odluka o
izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem
ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Grada
Benkovca („Službeni glasnik Grada Benkovca“, broj
3/06) i Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o
unutarnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela
Grada Benkovca i Odluke o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem ustroju Jedinstvenog
upravnog odjela Grada Benkovca („Službeni glasnik
Grada Benkovca, broj 6/08 – u daljnjem tekstu
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika).
Članak 2.
U članku 13. Pravilnika točka 15. koja je
Odlukom o izmjenama i dopunama Pravilnika postala
točka 17. mijenja se podtočka c) koja sada glasi:
“17. VODITELJ ODSJEKA
c) opis poslova i zadaća:
-rukovodi radom Odsjeka i organizira rad
unutar Odsjeka,
-osigurava zakonit rad i brine za izvršavanje
radnih zadataka i obveza Odsjeka
-planira, organizira i kontrolira rad odsjeka
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-nadzire rad službenika odsjeka i daje im upute
za obavljanje poslova
-osigurava i nadzire izvršavanje odluka,
zaključaka i drugih akata Gradskog vijeća i
Gradonačelnika
-prati i nadzire primjenu zakonskih propisa te
daje prijedloge za primjenu istih
-predlaže smjernice i sudjeluje u izradi akata iz
nadležnosti odsjeka
-priprema prijedlog Proračuna, izmjena i
dopuna proračuna te svih pratećih akata
-priprema prijedlog izvješća o godišnjem i
polugodišnjem izvršenju proračuna
-sastavlja financijska izvješća o izvršenju
proračuna i druga izvješća iz svog djelokruga
za potrebe gradskih tijela
-sastavlja konsolidirana financijska izvješća
proračunskih korisnika i proračuna
-organizira i prati naplatu gradskih prihoda i
primitaka
-vodi evidenciju svih dugova i prati njihovu
realizaciju te evidenciju pozajmica, jamstava i
kredita
-organizira
sve
poslove
vezane
uz
knjigovodstvo proračuna
-sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga
smjernica i ciljeva proračunske politike
-sudjeluje u pripremi prijedloga financijskih
planova proračunskih korisnika
-daje prijedloge za unapređenje i prilagodbu
programske
podrške
potrebama
informacijskog sustava
-obavlja i druge poslove kako je to utvrđeno
posebnim zakonom, drugim općim propisom i
Satutom Grada, te po nalogu pročelnika i
gradonačelnika
Članak 3.
U članku 13. Pravilnika točka 16. koja je
Odlukom o izmjenama i dopunama Pravilnika postala
točka 18. mijenja se i glasi:

“18. RAČUNOVODSTVENI REFERENT ZA
PRORAČUNSKEKORISNIKE
(knjigovođa, blagajnik, likvidator)
a) uvjeti za obavljanje poslova:
- IV stupanj stručne spreme ekonomskog
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od
dana objave u “Službenom glasniku Grada Benkovca”.

-poznavanje rada na osobnom računalu
GRADONAČELNIK
b)

broj izvršitelja: 1

c) opis poslova i zadaća:
-kontrolira, knjiži i kontira sve poslovne
promjene u glavnoj knjizi i dnevniku
-vodi analitičko i sintetičko knjigovodstvo
-vodi pomoćne knjige (knjigu ulaznih i
izlaznih faktura, knjigu imovine i druge
analitičke evidencije)
-likvidira ulazne fakture
-vrši godišnji popis materijalne i
nematerijalne imovine (inventuru) za
potrebe sastavljanja bilanci
-vrši obračune plaća, naknada i isplata
ugovora o djelu
-popunjava i predaje sve obrasce vezane za
isplatu plaća, naknada i ugovora (ID, IDD,
IPP, IP, RSm te povrde i uvjerenja za
potrebe zaposlenika)
-provodi platne naloge po odobrenju
nadležne osobe
-vrši sva gotovinska plaćanja (isplate i uplate)
po odobrenju nadležne osobe
-popunjava blagajničke izvještaje

Željko Katuša, dipl.ing.
—————————————————————
GRAD BENKOVAC
GRADONAČELNIK
Klasa:940-01/09-01/131
Urbroj: 2198/27-02-09-5
Benkovac, 09. listopada 2009.
Na temelju članka 43. Statuta Grada
Benkovca («Službeni glasnik», broj 5/09) i Natječaja
za prikupljanje ponuda za prodaju građevinskog
zemljišta, Klasa: 940-01/09-01/131, Urbroj: 2198/2702-09-2 objavljenog dana 11. rujna 2009.godine,
Gradonačelnik Grada Benkovca, d o n o s i
ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju
građevinskog zemljišta u poslovnoindustrijskoj zoni Šopot
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se najpovoljniji
ponuditelji odnosno kupci građevinskog zemljišta u
poslovno-industrijskoj zoni Šopot i to:

-vodi evidenciju putnih naloga
-izrađuje izlazne fakture i zaduženja
-sudjeluje u pripremanju financijskih planova
-izrađuje financijska izvješća o izvršenju
financijskih planova
-prati propise o računovodstvu i brine o
primjeni istih
-vodi knjigovodstvo za praćenje projekata
koji se financiraju iz pretpristupnih fondova
i ostalih međunarodnih donacija i pomoći za
potrebe Grada Benkovca
-izrađuje izvješća za potrebe Gradskog vijeća
i gradonačelnika o poslovanju pojedinog
korisnika Proračuna, udruge ili trgovačkog
društva u vlasništvu grada
-obavlja i druge poslove po nalogu
nadređenih
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1. RIBARSKA ZADRUGA OMEGA 3 iz Kali,
za zemljište oznake čest. zem. 1248/334, površine 11
467 m2, položene u k.o. Šopot za iznos od
51,00 kn/m2,
2. T.O. MUNGOS, vl. Anka Perović iz Zadra,
za zemljište oznake čest. zem. 1248/348, površine
4642 m2, položene u k.o. Šopot za iznos od
21,25 kn/m2,
Članak 2.
Ponuditelji iz članka 1. ove Odluke dali su
najpovoljniju ponudu za predmetno zemljište što je
utvrđeno iz zapisnika Povjerenstva za provođenje
natječaja za dodjelu građevinskog zemljišta.
Članak 3.
Gradonačelnik Grada Benkovca sklopit će s
najpovoljnijim ponuditeljima ugovor o prodaji
zemljišta po uvjetima navedenim u natječaju.
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu 8 dan od dana
objavljivanja. Ista će biti objavljena na Oglasnoj ploči
Grada Benkovca i u Službenom glasniku Grada
Benkovca.
GRADONAČELNIK
Željko Katuša, dipl. ing.
—————————————————————GRAD BENKOVAC
GRADONAČELNIK
Klasa: 112-01/09-01/11
Urbroj: 2198/27-01-09-4
Benkovac, 13. listopada 2009.
Temeljem članka 30. Zakona o vatrogastvu
(„Narodne novine“ br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03,
139/04-pročišćeni tekst, 174/04 i 38/09), članka 9.
Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Benkovca i
članka 43. Statuta Grada Benkovca („Službeni
glasnik“, broj 05/09), Gradonačelnik Grada
Benkovca,, na prijedlog Upravnog vijeća Javne
vatrogasne postrojbe Grada Benkovca, d o n o s i

13.listopada 2009.

studij Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom kako
bi ispunio uvjete iz Zakona o vatrogastvu koje se
odnose na položaj zamjenika zapovjednika u javnim
vatrogasnim postrojbama. Do 1. listopada ove godine
ostao mu je nepoložen 1 ispit što je dokazao
preslikom indeksa.
Upravno vijeće JVP Grada Benkovca održalo je
telefonsku sjednicu 07.10. 2009. godine, kada je
uzimajući u obzir činjenice da je natječaj bio raspisan
na četiri godine i da je Zdravko Nimac ispunio uvjet
upisa u II godinu, donijelo zaključak da Gradonačelnik
Grada Benkovca ponovno imenuje Zdravka Nimaca
za vršitelja dužnosti zamjenika zapovjednika na
razdoblje najduže do tri godine, odnosno do 07.
listopada 2012. u kojem imenovani mora steći uvjete
sukladno Zakonu o vatrogastvu.
Gradonačelnik Grada Benkovca je temeljem
navedenog prihvatio prijedlog Upravnog vijeća i
donio u izreci navedenu Odluku.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke nezadovoljna strana ima pravo i
mogućnosti podnijeti žalbu za preispitivanje iste
Gradonačelniku Grada Benkovca u roku 15 dana od
dana zaprimanja iste.

ODLUKU

GRADONAČELNIK

o izboru i imenovanju vršitelja dužnosti

Željko Katuša, dipl. ing.

zamjenika zapovjednika JVP Grada Benkovca

1. Za vršitelja dužnosti zamjenika zapovjednika
Javne vatrogasne postrojbe Grada Benkovca bira
se i imenuje ZDRAVKO NIMAC iz Lišana
Ostrovičkih.
2. Imenovani se bira na razdoblje najduže do tri
godine, u kojem roku mora završiti obrazovanje
započeto u akademskoj godini 2008/09 ne
Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu te na kraju
svake akademske godine dostavi izvještaj o
napredovanju polaganja ispita na Veleučilištu.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Grada Benkovca“, a
biti će objavljena na Oglasnoj ploči Javne vatrogasne
postrojbe Grada Benkovca.
Obrazloženje:
Zdravko Nimac iz Lišana Ostrovičkih
imenovan je vršiteljem dužnosti zamjenika
zapovjednika JVP Grada Benkovca dana 17. rujna
2008. godine na rok od jedne godine. Imenovani je u
akademskoj godini 2008/09. godini upisao na
Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu izvanredni
4
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—————————————————————GRAD BENKOVAC
GRADONAČELNIK
Klasa: 023-01/09-01/20
Urbroj: 2198/27-01-09-2
Benkovac, 07. listopada 2009.
Na temelju članka 43. Statuta Grada
Benkovca („Službeni glasnik“ broj 5/09) i članka 36.
Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u
javnom sektoru („Narodne novine“, broj 141/06),
Gradonačelnik Grada Benkovca, d o n o s i
ODLUKU
o imenovanju osobe zadužene za
nepravilnosti
Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje se PAULINA
KULAŠ, dipl.ing., pročelnica Jedinstvenog
upravnog odjela Grada Benkovca, osobom
zaduženom za nepravilnosti u Gradu Benkovcu.
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Članak 2.
Sukladno odredbama članka 36. Zakona o
sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom
sektoru Paulina Kulaš, dipl.ing., obvezna je:
1. zaprimiti obavijesti o nepravilnostima i sumnjama
na prijevaru ili samostalno poduzimati radnje
protiv nepravilnosti i prijevara,
2. poduzimati potrebne mjere i o tome obavijestiti
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i
Odsjek za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u
Odjelu proračunskog nadzora Državne riznice u
Ministarstvu financija,
3. o poduzetim mjerama obavijestiti u roku 15 dana
od dana zaprimanja obavijesti u pisanom obliku
osobu koja je upozorila na nepravilnosti ili
sumnju na prijevaru.

III
Danom stupanja na snagu ovog Rješenja
prestaje važiti Rješenje o imenovanju Komisije za
dodjelu stipendija i nagrada (˝Službeni glasnik Grada
Benkovca˝, broj 06/05).

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku
Grada Benkovca“.

IV
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Benkovca“.

II
U sastav Povjerenstva imenuju se na mandat
od 4 godine slijedeći članovi:
-Mirko Erstić - predsjednik
-Mile Marić - član
-Ivana Šimić - član
-Marina Čačić - član
-Mica Mikulić - član

GRADONAČELNIK
GRADONAČELNIK
Željko Katuša, dipl. ing.
—————————————————————GRAD BENKOVAC
GRADONAČELNIK
Klasa: 604-01/09-01/03
Urbroj: 2198/27-01-09-2
Benkovac, 07. listopada 2009.
Na temelju članka 43. Statuta Grada
Benkovca („Službeni glasnik Grada Benkovca“, broj
05/09) i članka 13. Pravilnika o stipendiranju i
nagrađivanju učenika i studenata Grada Benkovca
(„Službeni glasnik Grada Benkovca“, broj 06/09),
Gradonačelnik Grada Benkovca, d o n o s i

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija
i nagrada
učenicima i studentima
I
Imenuje se Povjerenstvo za dodjelu
stipendija i nagrada učenicima i studentima s
područja Grada Benkovca.

Željko Katuša, dipl.ing.
—————————————————————
GRAD BENKOVAC
GRADONAČELNIK
Klasa: 604-01/09-01/03
Urbroj: 2198/27-01-09-2
Benkovac, 09. listopada 2009.
Na temelju članka 43. Statuta Grada
Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca» broj
06/09) i članka 7. točka 5. Pravilnika o stipendiranju i
nagrađivanju učenika i studenata (˝Službeni glasnik
Grada Benkovca˝, br. 06/09), Gradonačelnik Grada
Benkovca, d o n o s i
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju deficitarnih zanimanja na
području Grada Benkovca
Članak 1.
Utvrđuje se lista deficitarnih zanimanja za
potrebe gospodarstva i društvenog sektora na
području Grada Benkovca:
1. magistar farmacije
2. profesor matematike
3. profesor fizike
4. diplomirani politolog (novinarstvo)
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5. diplomirani pravnik
6. dipl.ing.strojarstva
7. dipl.ing.elektrotehnike
8. diplomirani ekonomist (računovodstvo i
financije)
9. dipl. ing. građevinarstva
10. dipl.ing. arhitekture
11. dipl.ing. poljoprivrede
12. doktor medicine
13. viša medicinska sestra
14. medicinska sestra
15. knjigovođa
16. bravar
17. tokar
18. alatničar
19. kamenoklesar
20. zidar
21. keramičar
22. poljoprivredni tehničar
Članak 2.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Benkovca“.
GRADONAČELNIK
Željko Katuša, dipl.ing.
—————————————————————-
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Izdavač: GRAD BENKOVAC, Šetalište kneza Branimira 12, 23420 Benkovac
Glavni urednik: Frane Tokić, tel: 023/684-880, 023/684-887, fax 023/684-882
e-pošta: ft-prostorno@benkovac.hr
www.benkovac.hr
Tisak: Grad Benkovac
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