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AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

  

1. GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA Grada Gospića za 2002. godinu 

>>> word dokument 120 kb <<< 

 
2. ODLUKA o usvajanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji Proračuna Grada 
Gospića za 2002. godinu 

Na temelju članka 48. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 92/94), članka 87. i 88. Zakona o 
financiranju lokalne samouprave i uprave («Narodne novine» br. 117/93) i članka 52. Statuta Grada Gospića 
(«Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 15. 
svibnja 2003. godine donijelo je 

O D L U K U 
o usvajanju Izvješća Državnog ureda za  
reviziju o obavljenoj reviziji Proračuna  

Grada Gospića za 2002. godinu 



I 

Usvaja se Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Gospića za 2002. godinu. 

II 

Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom vjesniku Grada Gospića». 

Klasa: 041-01/03-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-03-04 

 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Milan Štimac, prof., v.r. 

 
3. ODLUKA o utvrđivanju cijena usluga i intervencija koje Javna vatrogasna postrojba Gospić 
obavlja izvan područja Grada Gospića 
- Cjenik usluga JVP Gospić 

Na temelju članka 39. st. 3. Zakona o vatrogastvu («Narodne novine» br. 106/99), članka 30. st. 2. Zakona o 
ustanovama («Narodne novine» br. 76/93) i članka 13. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada 
Gospića» br. 7/01), Gradsko vijeće Grada Gospića na svojoj sjednici održanoj dana 15. svibnja 2003. godine 
donosi 

 
O D L U K U  

o utvrđivanju cijena usluga i intervencija koje 
Javna vatrogasna postrojba Gospić obavlja izvan 

područja Grada Gospića 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se cijena usluga i intervencija koje Javna vatrogasna postrojba Gospić može pružiti 
pravnim i fizičkim osobama izvan područja Grada Gospića. 

 
Članak 2. 

Cjenik usluge iz članka 1. ove Odluke njezin je sastavni dio. 

 
Članak 3. 

Javna vatrogasna postrojba Gospić izdavat će račune u roku od 8 dana po obavljenoj usluzi ili intervenciji 
izvršnim tijelima jedinica lokalne samouprave na čijem je području izvršena intervencija, izuzev u slučajevima 
navedenim u članku 39. st. 1. Zakona o vatrogastvu. 

 
Članak 4. 

Korisnik usluge dužan je u roku od 15 dana izvršiti uplatu na žiro-račun Javne vatrogasne postrojbe Gospić. 

 
Članak 5. 

Dobivena sredstva od izvršenih usluga i intervencija prema ovoj Odluci mogu se koristiti sukladno odredbama 
članka 48. st. 1. Zakona o vatrogastvu. 



 
Članak 6. 

 
Na sve izvršene usluge i intervencije zaračunava se porez na dodanu vrijednost. 

 
Članak 7. 

Naplatu usluga i intervencija koje nisu obuhvaćene ovim cjenikom regulirat će se posebnim ugovorom između 
davatelja i korisnika usluga. 

 
Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u «Službenom vjesniku Grada Gospića». 

 
Klasa: 307-03/03-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 

 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Milan Štimac, prof., v.r. 

- Cjenik usluga JVP Gospić  

 

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA GOSPIĆA 

  

1. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Plana i Programa održavanja gradske čistoće, zelenih površina i groblja 
u 2003. godini za Grad Gospić 

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko 
poglavarstvo na sjednici održanoj dana 06. svibnja 2003. godine donosi 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Plana i Programa održavanja 
gradske čistoće, zelenih površina i groblja  

u 2003. godini za Grad Gospić 

 
I 

 
Prihvaća se Plan i Program «Usluge» d.o.o. za održavanje gradske čistoće, zelenih površina i groblja u 2003. 
godini. 

II 

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

Klasa: 363-05/03-01/05 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 

ZAMJENIK 
PREDSJEDNIKA POGLAVARSTVA 



Katica Prpić, ing., v.r. 

 
2. ZAKLJUČAK o kupnji zemljišta za potrebe osiguranja otjecanja oborinskih voda  

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 06. svibnja 2003. godine donosi 

Z A K L J U Č A K 
o kupnji zemljišta za potrebe osiguranja  

otjecanja oborinskih voda 

 
I 

Zbog potrebe osiguranja otjecanja oborinskih voda odobrava postavljanjem odvodnih cijevi, odobrava se kupnja 
zemljišta označenog kao kat. čest. br. 105/2, upisana u pos. list br. 2404 k.o. Gospić, površine 330 m2.  

II 

Cijena zemljišta iz točke I ovog Zaključka u postupku izravne pogodbe, utvrđuje se u iznosu od 23.200,00 kn.  

III 

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

 
IV 

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

 
Klasa: 325-02/02-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 

ZAMJENIK 
PREDSJEDNIKA POGLAVARSTVA 

Katica Prpić, ing., v.r.  

 
3. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest. br. 3227 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 06. svibnja 2003. godine donosi 

Z A K L J U Č A K 
o prodaji nekretnine izgrađene na 
kat. čest. br. 3227 k.o. Gospić 

I 

Daje se na prodaju nekretnina izgrađena na: kat. čest. br. 3227 k.o. Gospić, stambeni prostor - stan netto 
građevinske površine 47,21 m2 u ulici Žabička 10 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 49.778,37 kn. (1.054,43 kn/m2). 



 
III 

Natječaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda. 

 
IV 

Pri odabiru najpovoljnije ponude Komisija za otvaranje i odabir ponuda po raspisanim javnim natječajima 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 donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Gospića". 

Klasa: 370-05/03-01/22 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 

ZAMJENIK 
PREDSJEDNIKA POGLAVARSTVA 

Katica Prpić, ing., v.r.  

 
4. ZAKLJUČAK o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje liste prvenstva za kupnju stanova građenih 
prema Programu društveno poticane stanogradnje  

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 07/01), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 06. svibnja 2003. godine donijelo je 

Z A K LJ U Č A K 
o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje liste prvenstva 

za kupnju stanova građenih prema Programu 
društveno poticane stanogradnje 

 
I  

Imenuje se Povjerenstvo u sastavu: 

1. Pavao Pavelić - Grad Gospić, pročelnik Gradskog upravnog odjela za komunalne djelatnosti, stanovanje, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša - predsjednik 

2. Tomislav Rukavina - Grad Gospić, voditelj Odsjeka za stambeno komunalne poslove - član 

3. Marija Alešković - Grad Gospić, referent za stambene poslove - član 

4. Hrvoje Bujas - Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama - član 

5. Snježana Domijan - HVB Bank Croatia d.d. - član 

 
II 



Povjerenstvo iz točke I. ovog Zaključka zadužuje se provesti postupak 
utvrđivanja liste prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje. 

 
III 

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

Klasa: 361-01/03-01/04 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 

 
ZAMJENIK 
PREDSJEDNIKA POGLAVARSTVA 

Katica Prpić, ing., v.r. 

 
5. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za izradu kartografskog prikaza poljoprivrednog 
zemljišta na području Grada Gospića 

 
Na temelju članka 6. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti («Narodne novine» br. 
13/02) i članka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko poglavarstvo 
Grada Gospića na sjednici održanoj dana 06. svibnja 2003. godine donosi 

Z A K L J U Č A K 
o osnivanju Stručnog povjerenstva za 

ograničeno prikupljanje ponuda za izradu 
kartografskog prikaza poljoprivrednog  
zemljišta na području Grada Gospića 

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda za izradu kartografskog 
prikaza poljoprivrednog zemljišta na području Grada Gospića u sastavu: 

1. Katica Prpić, ing. - predsjednik 
2. Slaven Stilinović, dipl. ing. - član 
3. Ivo Josipović, dipl. ing. - član  

II 

Stručno povjerenstvo iz točke I 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, a objavit će se u «Službenom vjesniku Grada Gospića».  

 
Klasa: 320-02/03-01/02 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 
 
ZAMJENIK 
PREDSJEDNIKA POGLAVARSTVA 

Katica Prpić, ing. v.r.  

  



6. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za izvođenje dodatnih elektromonterskih radova u 
Športskoj dvorani u Gospiću 

Na temelju čl. 6. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti («Narodne novine» br. 
13/02) i članka 41. Statuta Grad Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» 7/01), Gradsko poglavarstvo 
Grada Gospića na sjednici održanoj dana 06. svibnja 2003.godine donijelo je 

Z A K L J U Č A K 
o osnivanju Stručnog povjerenstva za 

izvođenje dodatnih elektromonterskih radova 
u Športskoj dvorani u Gospiću 

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda za izvođenje dodatnih 
elektromonterskih radova u Športskoj dvorani u Gospiću 
u sastavu: 

1.Pavao Pavelić - predsjednik Povjerenstva 

2. Milan Mataija - član 

3. Tomislav Rukavina - član 

II 

Stručno povjerenstvo iz točke I 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: 361-02/03-01/10 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 
ZAMJENIK 
PREDSJEDNIKA POGLAVARSTVA 

Katica Prpić, ing., v.r.  

 
7. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za nabavu PVC zaštite za parket i zaštitne mreže u 
Športskoj dvorani u Gospiću 

Na temelju čl. 6. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti («Narodne novine» br. 
13/02) i članka 41. Statuta Grad Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» 7/01), Gradsko poglavarstvo 
Grada Gospića na sjednici održanoj dana 06 svibnja 2003. godine donijelo je 

Z A K L J U Č A K 
o osnivanju Stručnog povjerenstva za 

nabavu PVC zaštite za parket 
i zaštitne mreže u Športskoj dvorani  

u Gospiću 

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda za nabavu PVC zaštite za 
parket i zaštitne mreže u Športskoj dvorani u Gospiću u sastavu: 

1. Pavao Pavelić - predsjednik Povjerenstva 

2. Milan Matija - član 



3. Tomislav Rukavina - član 

II 

Stručno povjerenstvo iz točke I 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: 361-02/03-01/11 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 
ZAMJENIK 
PREDSJEDNIKA POGLAVARSTVA 

Katica Prpić, ing., v.r.  

 
8. ZAKLJUČAK o odobrenju novčanih sredstava za nabavu kancelarijskog namještaja za Športsku 
dvoranu u Gospiću 

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 06. svibnja 2003. godine donosi 

 
Z A K L J U Č A K 
o odobrenju novčanih sredstava za 
nabavu kancelarijskog namještaja 
za Športsku dvoranu u Gospiću 

 
I 

Odobrava se 45.538,97 kn, za nabavu kancelarijskog namještaja. 

 
II 

Novčana sredstva iz točke I ovog Zaključka koristit će se za nabavu kancelarijskog namještaja za potrebe 
Športske dvorane u Gospiću. 

 
III 

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

 
Klasa: 361-01/03-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-03-07 

ZAMJENIK 
PREDSJEDNIKA POGLAVARSTVA 

Katica Prpić, ing., v.r.  

 
9. ZAKLJUČAK o odobrenju novčanih sredstava za dodatne elektromonterske radove u Športskoj 
dvorani Gospić 

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 06. svibnja 2003. godine donosi 



 
Z A K L J U Č A K 

o odobrenju novčanih sredstava za 
dodatne elektromonterske radove u 

Športskoj dvorani Gospić 

 
I 

Odobrava se 82.103,56 kn, za dodatne elektromonterske radove. 

 
II 

Novčana sredstva iz točke I ovog Zaključka koristit će se za izvođenje dodatnih elektromonterskih radova u 
Športskoj dvorani u Gospiću . 

 
III 

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

Klasa: 361-02/03-01/10 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 

 
ZAMJENIK 
PREDSJEDNIKA POGLAVARSTVA 

Katica Prpić, ing., v.r.  

 
10. ZAKLJUČAK o odobrenju novčanih sredstava za nabavu PVC zaštite za parket i zaštitne mreže u 
Športskoj dvorani u Gospiću  

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 06. svibnja 2003. godine donosi 

Z A K L J U Č A K 
o odobrenju novčanih sredstava za 
nabavu PVC zaštite za parket 
i zaštitne mreže u Športskoj dvorani u Gospiću 

 
I 

Odobrava se 88. 412,60 kn, za nabavu PVC zaštite za parket i zaštitne mreže. 

 
II 

Novčana sredstva iz točke I ovog Zaključka koristit će se za nabavu PVC zaštite za parket i zaštitne mreže za 
potrebe Športske dvorane u Gospiću. 

 
III 

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

 
Klasa: 361-02/03-01/11 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 



ZAMJENIK 
PREDSJEDNIKA POGLAVARSTVA 

Katica Prpić, ing., v.r.  

 


