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1. ODLUKA o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna za prvo polugodište 2002. godine 

Na temelji članka 27. Stavak 3. Zakona o proračunu (NN br. 9/94), čl. 64.,65. i 66. Zakona o financiranju 
jedinica lokalne samouprave i uprave (NN 117/93) i čl. 13. i 20. Statuta Grada Gospića, (Službeni vjesnik Grada 
Gospića br. 7/01), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 26. rujna 2002. godine donosi 

ODLUKU 
o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna  

za prvo polugodište 2002. godine 

I 

Usvaja se Izvješće o izvršenju Proračuna za prvo polugodište 2002. godine. 

II 

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

Klasa: 400-08/02-01/24 
Urbroj: 2125/01-02-02-01 



 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Milan Štimac, prof. v.r. 

2. ODLUKA o proglašenju generala Janka Bobetka za počasnog građanina Grada Gospića 

Na temelju članka 13. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01) i članka 3. Odluke o 
uvjetima i postupku dodjele povelje "Počasni građanin Grada Gospića" ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 
4/94), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 26. rujna 2002. god. donosi 

ODLUKU 
o proglašenju generala Janka Bobetka 
za počasnog građanina Grada Gospića 

 
I  

General Janko Bobetko proglašava se za počasnog građanina Grada Gospića. 

 
II 

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

Klasa: 900-04/02-01/01 
Urbroj: 2125/01-01-02-02 

 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Milan Štimac, prof. v.r.  

 

3. ODLUKA o korištenju vlastitih prihoda osnovnih škola kojima je Grad Gospić osnivač 

 
4. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg centra Gospić o vrstama i 
opsegu programa predškolskog odgoja i naobrazbe za pedagošku godinu 2002/2003 

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ( "Narodne novine" br. 10/97 ) i članka 13. 
Statuta Grada Gospića ( "Službeni vjesnik Grada Gospića" br.7/01 ) Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici 
održanoj dana 26. rujna 2002. god. donijelo je 

O D L U K U  
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća  

Dječjeg centra Gospić o vrstama i opsegu programa  
predškolskog odgoja i naobrazbe za pedagošku godinu 2002./2003. 

 
I 

Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg centra Gospić o vrstama i opsegu programa 
predškolskog odgoja i naobrazbe za pedagošku godinu 2002./2003., koja je donesena na sjednici Upravnog 
vijeća Dječjeg centra Gospić dana 25.srpnja 2002. godine. 

 
II 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića". 



 
Klasa: 601-01/02-01/04 
Urbroj: 2125/01-01-02-03 

Predsjednik vijeća 
 
Milan Štimac, prof. v.r. 

5. ODLUKA o vrstama i opsegu programa predškolskog odgoja i naobrazbe za područje Grada 
Gospića u pedagoškoj godini 2002/2003 

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, a u skladu s godišnjim planom i programom 
rada za pedagošku godinu 2001/2002. Upravno vijeće Dječjeg centra Gospić na svojoj sjednici od 25. srpnja 
2002. godine donijelo je 

ODLUKU 
o vrstama i opsegu programa predškolskog odgoja  

i naobrazbe za područje Grada Gospića 
u pedagoškoj godini 2002/2003. 

 
I 

 
U pedagoškoj godini provodit će se: 

1. 10 - satni primarni program njege, odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi opsega 8 odgojnih skupina 
2. Program predškole u trajanju 150 nastavnih sati s obuhvatom na području Grada Gospića sve djece koja su 
dorasla za upis u osnovnu školu 
3. Primarni program jedne odgojne skupine na Ličkom Osiku kada za to budu stvoreni zakonski uvjeti 

 
II 

Navedeni programi će se izvoditi u skladu s Uputama izdanim od Ministarstva prosvjete i športa i Državnim 
pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe Republike Hrvatske 

III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja 

 
Klasa: 003-06/02-04/1-16 
Urbroj: 2125-30/02-01-9 

Predsjednik Upravnog vijeća 

Milan Štimac, prof. v.r. 

  

 

1. RJEŠENJE o odobrenju uporabe grba Grada Gospića  

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01 ), i čl. 1. Odluke o 
izmjeni Odluke o grbu i zastavi Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 2/99), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 17. rujna 2002. godine donosi 

 
R J E Š E N J E 

o odobrenju uporabe grba Grada Gospića 



I 

 
Udruzi uzgajatelja malih životinja "Gospić 2002" odobrava se uporaba grba Grada Gospića. 

 
II 

Korisnik je obvezan u svemu rabiti grb u skladu sa pravilima, običajima i Odlukom o izmjeni Odluke o grbu i 
zastavi Grada Gospića. 

 
III 

Rješenje stupa na snagu danom objave, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Gospića". 

Klasa: 017-02/02-01/02 
Urbroj: 2125/01-02-02-02 

 
GRADONAČELNIK 

Milan Kolić, v.r.  

2. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti JU «Park prirode Velebit», Gospić, za preuređenje, dogradnju i 
nadogradnju zgrade Hrvatskog doma u Kaniži Gospićkoj koja se nalazi na čestici kat. br. 3942. k. o. 
Gospić 

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 17. rujna 2002. godine donosi 

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti J. U. "PARK PRIRODE VELEBIT"  

Gospić, za preuređenje, dogradnju i nadogradnju 
zgrade HRVATSKOG DOMA u Kaniži Gospićkoj 

koja se nalazi na čestici kat. br. 3942 k.o. Gospić 

I 

Ovim Zaključkom odobrava se J.U. "PARK PRIRODE VELEBIT" Gospić, da pristupi radnjama za preuređenje, 
dogradnju i nadogradnju zgrade HRVATSKOG DOMA u Kaniži Gospićkoj, na kat. čest. broj 3942 k.o. Gospić. 

 
II 

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

 
Klasa: 361-08/02-01/06 
Urbroj: 2125/01-02-02-03 

GRADONAČELNIK 

Milan Kolić, v.r.  

3. ZAKLJUČAK o pristupanju izradi projektne dokumentacije za uređenje okoliša Športske dvorane u 
Gospiću 

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 17. rujna 2002. godine donosi 



 
ZAKLJUČAK 

o pristupanju izradi projektne dokumentacije  
za uređenje okoliša Športske dvorane u Gospiću 

 
I 

 
Ovim Zaključkom odobrava se pristupanje izradi projektne dokumentacije za uređenje okoliša Športske dvorane 
u Gospiću. 

 
II 

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

 
Klasa: 350-06/02-01/02 
Urbroj: 2125/01-02-02-02 
 
 
 
GRADONAČELNIK 

Milan Kolić, v.r.  

4. ZAKLJUČAK o pristupanju izradi projektne dokumentacije za uređenje okoliša zgrade POS - a u 
ulici Vile Velebita u Gospiću 

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 17. rujna 2002. godine donosi 

ZAKLJUČAK 
o pristupanju izradi projektne dokumentacije  

za uređenje okoliša zgrade POS-a u ulici Vile Velebita u Gospiću 

I 

 
Ovim Zaključkom odobrava se pristupanje izradi projektne dokumentacije za uređenje okoliša zgrade POS-a u 
ulici Vile Velebita u Gospiću. 

II 

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

 
Klasa: 350-06/02-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-02-02 

 
GRADONAČELNIK 

Milan Kolić, v.r. 

 

 
5. ZAKLJUČAK o pristupanju izradi projektne dokumentacije za Dječji vrtić - Lički Osik u sklopu 
objekta Doma zdravlja Lički Osik 



Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 17. rujna 2002. godine donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o pristupanju izradi projektne dokumentacije  
za Dječji vrtić - Lički Osik u sklopu objekta Doma zdravlja Lički Osik 

I 

 
Ovim Zaključkom odobrava se pristupanje izradi projektne dokumentacije za Dječji vrtić - Lički Osik u sklopu 
objekta Doma zdravlja Lički Osik. 

II 

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

Klasa: 361-08/02-01/07 
Urbroj: 2125/01-02-02-02 

 
GRADONAČELNIK 

Milan Kolić, v.r. 

6. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest. br. 3130 k.o. Gospić 

 
Na temelju članka 3. Pravila o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama, ("Službeni vjesnik Grada 
Gospića" br.5/97) i članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br.7/01), Gradsko 
Poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 17. rujna 2002. godine donosi 

 
Z A K LJ U Č A K 

o prodaji nekretnine izgrađene na 
kat. čest. br. 3130 k.o. Gospić 

I 

Daje se na prodaju nekretnina izgrađena na: kat. čest br. 3130 k.o. Gospić, etažni stan netto građevinske 
površine 27,99 m2 u ulici Bilajska 1 u Gospiću, vlasništvo Grada Gospića, na temelju javnog natječaja i uz 
naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni. 

II 

Početna prodajna cijena netto građevinske površine nekretnine iznosi 54.513,80 kn. 

III 

Natječaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda. 

IV 

Pri odabiru najpovoljnije ponude Povjerenstvo za otvaranje i odabir ponuda po raspisanom natječaju voditi će 
se kriterijem visine cijene ponude 

V 

Po okončanju postupka natječaja Gradonačelnik će zaključiti ugovor o kupoprodaji s ponuditeljem čija je 
ponuda utvrđena kao najpovoljnija. 



VI 

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

Klasa: 370-05/02-01/54 
Urbroj: 2125/01-02-02-01 

GRADONAČELNIK 
Milan Kolić, v.r. 

   

 
7. ZAKLJUČAK o kupnji građevinskog zemljišta za potrebe proširenja gradske ulice Dr. Mile 
Starčevića 

Na temelju članka 4. Pravilnika o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama ("Službeni vjesnik Grada 
Gospića" br. 5/97) i članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 17. rujna 2002. godine donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o kupnji građevinskog zemljišta  
za potrebe proširenja gradske ulice  

Dr. Mile Starčevića 

 
I 

Zbog potrebe proširenja gradske ulice Dr. Mile Starčevića u Gospiću odobrava se kupnja građevinskog zemljišta 
označenog kao kat. čest. br. 755/9, upisana u p.l. br. 1004, k.o. Gospić površine 153 m2 i kat. čest. 755/8, 
upisana u p.l.1004, k.o. Gospić, površine 286 m2. 

II 

Cijena građevinskog zemljišta iz točke 1. ovog Zaključka u postupku izravne pogodbe, utvrđuje se u iznosu od 
36.200,00 kn. 

III 

Ovlašćuje se gradonačelnik da zaključi ugovor o kupoprodaji sa vlasnicima zemljišta . 

IV 

Ovim Zaključkom prestaje važiti Zaključak o kupnji građevinskog zemljišta za potrebe proširenja gradske ulice 
Dr. Mile Starčevića od 13. studenog 2001. god. objavljen u "Službenom vjesniku Grada Gospića" ( br. 8/01). 

V 

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

Klasa: 944-18/02-01/12 
Urbroj: 2125/01-02-02-04 
GRADONAČELNIK  

Milan Kolić, v.r. 

8. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno prikupljanje ponuda 

Na temelju čl. 6. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti ("Narodne novine" br. 
13./02), i čl. 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" 7/01) Gradsko poglavarstvo Grada 
Gospića na sjednici održanoj dana 17. rujna 2002. god. donijelo je  



ZAKLJUČAK 
o osnivanju Stručnog povjerenstva  
za ograničeno prikupljanje ponuda  

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda za izradu projektne 
dokumentacije za uređenje okoliša Športske dvorane u Gospiću u sastavu: 
1. Pavao Pavelić- predsjednik Povjerenstva 
2. Ante Vlahov -član 
3. Nenad Bubaš-član 

II 

Stručno Povjerenstvo iz točke 1. ovog Zaključka priprema i provodi postupak nabave sukladno Uredbi o 
postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti. 

III 

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

 
Klasa: 361-02/02-01/04 
Urbroj: 2125/01-02-02-02 

 
GRADONAČELNIK 

Milan Kolić, v.r. 

 

 

9. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno prikupljanje ponuda 

 
Na temelju čl. 6. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti ("Narodne novine" br. 
13/02) , i čl. 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01) Gradsko poglavarstvo 
Grada Gospića na sjednici održanoj 17. rujna 2002. godine donijelo je 

ZAKLJUČAK 
o osnivanju Stručnog povjerenstva 
za ograničeno prikupljanje ponuda 

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda za izradu projektne 
dokumentacije za uređenje okoliša zgrade POS-a u ulici Vile Velebita u Gospiću u sastavu: 
1. Milan Kolić - predsjednik Povjerenstva 
2. Pavao Pavelić - član  
3. Nenad Bubaš- član 

II 

Stručno povjerenstvo iz točke 1. ovog Zaključka priprema i provodi postupak nabave sukladno Uredbi o 
postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti . 

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

Klasa: 350-06/02-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-02-04 



GRADONAČELNIK 

Milan Kolić, v.r. 

 

10. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno prikupljanje ponuda 

Na temelju čl. 6. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti ("Narodne novine" br. 
13/02) , i čl. 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01) Gradsko poglavarstvo 
Grada Gospića na sjednici održanoj 17. rujna 2002. godine donijelo je 

ZAKLJUČAK 
o osnivanju Stručnog povjerenstva 
za ograničeno prikupljanje ponuda 

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda za izradu projektne 
dokumentacije za Dječji vrtić Lički Osik u sklopu objekta Doma zdravlja Lički Osik u sastavu: 

1. Milan Kolić - predsjednik Povjerenstva 
2. Pavao Pavelić - član  
3. Nenad Bubaš- član 

II 

Stručno povjerenstvo iz točke 1. ovog Zaključka priprema i provodi postupak nabave sukladno Uredbi o 
postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti . 

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

Klasa: 361-08/02-01/07 
Urbroj: 2125/01-02-02-04 

GRADONAČELNIK 

Milan Kolić, v.r. 

11. ZAKLJUČAK o imenovanju Komisije za zakup poslovnih prostora 

Na temelju članka 4. Odluke o poslovnom prostoru ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 3/95) i članka 41. 
Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na 
sjednici održanoj dana 17. rujna 2002. god. donosi 

 
ZAKLJUČAK  

o imenovanju Komisije za zakup 
poslovnih prostora 

I 

U Komisiju za zakup poslovnih prostora imenuju se : 

1. Milan Kolić, za predsjednika 
2. Katica Prpić, za zamjenika predsjednika  
3. Petar Krmpotić, za člana 
4. Pavao Pavelić, za člana 
5. Ivica Puškarić, za člana 



 
II 

Zadaća Komisije je obavljanje poslova opisanih u članku 5. Odluke o poslovnim  
prostorima ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 3/95). 

 
III 

Stupanjem na snagu ovog Zaključka, prestaje važiti Rješenje o imenovanju Komisije za zakup poslovnih 
prostora ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 2/00). 

 
IV 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića" 

Klasa: 372-03/02-01/09 
Urbroj: 2125/01-02-02-01 

GRADONAČELNIK 
 
Milan Kolić, v.r. 

 

 
12. ZAKLJUČAK o imenovanju Komisije za otvaranje i odabir ponuda po raspisanim javnim 
natječajima 

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 17. rujna 2002. god. donosi 

ZAKLJUČAK  
o imenovanju Komisije za otvaranje  
i odabir ponuda po raspisanim javnim natječajima 

 
I 

U Komisiju za otvaranje i odabir ponuda po raspisanim javnim natječajima imenuju se: 

1. Milan Kolić, za predsjednika  
2. Katica Prpić, za člana (zamjenik predsjednika) 
3. Petar Krmpotić, za člana 
4. Pavao Pavelić, za člana 
5. Slaven Stilinović, za člana 

II 

Zadaća Komisije je izvršiti otvaranje i odabrati najpovoljnije ponude po raspisanim javnim natječajima. 

III 
 
Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje važiti Rješenje o imenovanju Povjerenstva za otvaranje i odabir 
ponuda po raspisanom javnom natječaju ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 2/99). 

IV 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića". 



Klasa: 023-01/02-01/04 
Urbroj: 2125/01-02-02-01 
GRADONAČELNIK  

Milan Kolić, v.r. 

 


