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AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

  

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA GOSPIĆA ZA 2003. GODINU 



>>> download .doc dokumenta 118 kb <<< 

2. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja «Priznanje Grada Gospića» Državnom arhivu Gospić 

Na temelju članka 11. i 13. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01) i članka 6. 
Odluke o uvjetima dodjeljivanja javnih priznanja («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 4/94), Gradsko vijeće 
Grada Gospića na sjednici održanoj dana 30. lipnja 2003. godine donijelo je  

 
O D L U K U  

o dodjeli javnog priznanja  
«Priznanje Grada Gospića» 

I 

Državnom arhivu Gospić, dodjeljuje se javno priznanje «Priznanje Grada Gospića» za provođenje izdavačke, 
kulturno prosvjetne djelatnosti, te prikupljanje, arhiviranje i prezentiranje ličke povijesne i kulturne baštine.  

II 

«Priznanje Grada Gospića» je plaketa i pismeno priznanje. 

III 

Javno priznanje uručit će se na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom obilježavanja Dana Grada Gospića, 
22. srpnja - blagdana Sv. Marije Magdalene. 

IV 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku Grada Gospića». 
 
Klasa: 061-01/03-01/03 
Urbroj: 2125-01-01-03-05 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Milan Štimac, prof., v.r. 

 
3. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja «Priznanje Grada Gospića» Hrvačkom klubu «Ban Jelačić» 
Gospić 

Na temelju članka 11. i 13. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01) i članka 6. 
Odluke o uvjetima dodjeljivanja javnih priznanja Grada Gospića i drugih oblika priznanja («Službeni vjesnik 
Grada Gospića» br. 4/94), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 30. lipnja 2003. godine 
donijelo je  

O D L U K U 
o dodjeli javnog priznanja 
«Priznanje Grada Gospića» 

I 

Hrvačkom klubu «Ban Jelačić» Gospić, dodjeljuje se javno priznanje «Priznanje Grada Gospića» za iznimne 
sportske rezultate tijekom višedesetljetnog postojanja, te za osobit doprinos razvoju gospićkog sporta.  

II 

«Priznanje Grada Gospića» je plaketa i pismeno priznanje. 

III 



Javno priznanje uručit će se na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom obilježavanja Dana Grada Gospića, 
22. srpnja - blagdana Sv. Marije Magdalene. 

IV 

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

 
Klasa: 061-01/03-01/03 
Urbroj: 2125/01-01-03-06 

 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Milan Štimac, prof., v.r. 

 
4. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja «Priznanje Grada Gospića» Dragutinu Tadijanoviću 

Na temelju članka 11. i 13. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01) i članka 6. 
Odluke o uvjetima dodjeljivanja javnih priznanja Grada Gospića i drugih oblika priznanja («Službeni vjesnik 
Grada Gospića» br. 4/94), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 30. lipnja 2003. godine 
donijelo je  

O D L U K U 
o dodjeli javnog priznanja  
«Priznanje Grada Gospića» 

I 

Dragutinu Tadijanoviću, dodjeljuje se javno priznanje «Priznanje Grada Gospića» za izniman višedesetljetni 
doprinos hrvatskoj kulturi na području pjesništva, prevoditeljstva i antologičarskih radova, te promicanju ličke 
kulturne baštine.  

II 

«Priznanje Grada Gospića» je plaketa i pismeno priznanje. 

III 

Javno priznanje uručit će se na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom obilježavanja Dana Grada Gospića, 
22 srpnja - blagdana Sv. Marije Magdalene.  

IV 

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

Klasa: 061-01/03-01/03 
Urbroj: 2125/01-01-03-08  

 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Milan Štimac, prof., v.r. 

 
5. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja «Priznanje Grada Gospića» Nikoli Baričeviću 

Na temelju članka 11. i 13. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01) i članka 6. 
Odluke o uvjetima dodjeljivanja javnih priznanja Grada Gospića i drugih oblika priznanja («Službeni vjesnik 
Grada Gospića» br. 4/94), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 30. lipnja 2003. godine 
donijelo je  



O D L U K U  
o dodjeli javnog priznanja 
«Priznanje Grada Gospića» 

 
I 

Nikoli Baričeviću, dodjeljuje se javno priznanje «Priznanje Grada Gospića» za izniman doprinos razvoju 
očuvanja tradicionalnog obrta lončarije, te osobite sportske uspjehe i angažman u stvaranju uvjeta za razvoj 
sporta u Gospiću.  

II 

«Priznanje Grada Gospića» je plaketa i pismeno priznanje.  

III 

Javno priznanje uručit će se na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom obilježavanja Dana Grada Gospića, 
22. srpnja - blagdana Sv. Marije Magdalene. 

IV 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će u «Službenom vjesniku Grada Gospića».  
 
Klasa: 061-01/03-01/03 
Urbroj: 2125/01-01-03-07 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Milan Štimac, prof., v.r. 

 
6. ODLUKA o profesionalnom obavljanju dužnosti zamjenika gradonačelnika Grada Gospića 

Na temelju članka 35. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 
33/01) i članka 13. točka 3. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko 
vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 30. lipnja 2003. godine donijelo je slijedeću  

O D L U K U 
o profesionalnom obavljanju dužnosti  

zamjenika gradonačelnika Grada Gospića  

I 

Katica Prpić, ing., izabrana zamjenica gradonačelnika Grada Gospića, dužnost počinje obavljati profesionalno. 

III 

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

 
Klasa: 119-01/01-01/11 
Urbroj: 2125/01-01-03-03 

PREDSJEDNIK 
GRADSKOG VIJEĆA 

Milan Štimac, prof., v.r.  

 
7. ODLUKA o imenovanju ravnatelja Dječjeg centra Gospić 



Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi («Narodne novine» br. 10/97), 
članka 48. Statuta Dječjeg centra Gospić («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 3/ 98) i članka 13. Statuta 
Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01) Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 
dana 30. lipnja 2003. godine donijelo je 

O D L U K U  
o imenovanju ravnatelja  
Dječjeg centra Gospić  

I 

Za ravnatelja predškolske ustanove Dječjeg centra Gospić, imenuje se Kata Novačić, nastavnik predškolskog 
odgoja VŠS, Gospić, Zagrebačka 37. 

II 

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri ( 4 ) godine. 

III 

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

Klasa:119-01/03-01/04 
Urbroj: 2125/01-01-03-03 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Milan Štimac, prof., v.r. 

 
8. ODLUKA o promjeni naziva Osnovne škole «Lički Osik» iz Ličkog Osika 

Na temelju članka 27. Zakona o ustanovama («Narodne novine» br. 76/93, 29/97, 47/99) i članka 13. Statuta 
Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01) Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 
dana 30. lipnja 2003. godine donijelo je 

O D L U K U  
o promjeni naziva Osnovne škole 

«Lički Osik», iz Ličkog Osika  

I 

 
Osnovna škola «Lički Osik» sa sjedištem u Ličkom Osiku, Riječka 2, mijenja naziv u Osnovna škola Dr. Franje 
Tuđmana Lički Osik, sa sjedištem u Ličkom Osiku, Riječka 2. 

II 

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

 
Klasa: 602-01/02-01/29 
Urbroj: 2125/01-01-03-05 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Milan Štimac, prof., v.r. 

 
9. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Gospića 



Na temelju članka 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03), te članka 13. 
Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici 
održanoj dana 30. lipnja 2003. godine donosi  

 
O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Odluke  
o komunalnoj naknadi Grada Gospića 

I 

U Odluci o komunalnoj naknadi Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića br. 9/01), članak 4. mijenja se 
i dopunjuje na način da se dodaju slijedeća naselja:  

Mušaluk, Budak, Klanac, D. Pazarište, Aleksinica, Debelo Brdo I i Debelo Brdo II. 

II 

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

Klasa: 363-03/03-01/14 
Urbroj: 2125/01-01-03-01 

 
PREDSJEDNIK VIJEĆA  
 
Milan Štimac, prof., v.r.  

 
10. ODLUKA o uvjetima i načinu držanja pasa, te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim 
životinjama na području Grada Gospića 

Na temelju članka 17., stavak 9. Zakona o veterinarstvu («Narodne novine» br. 70/97 i 105/01), te članka 13. 
Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01) Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici 
održanoj 30. lipnja 2003. godine donijelo je 

 
O D L U K U  

o uvjetima i načinu držanja pasa, te načinu  
postupanja s napuštenim i izgubljenim 
životinjama na području grada Gospića 

I. TEMELJNE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i način držanja pasa, način postupanja s neupisanim psima, te način 
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. 

 
II. UVJETI DRŽANJA PASA 

Članak 2. 

Na području Grada Gospića psi se mogu držati pod uvjetima i na način propisan ovom Odlukom. 

Članak 3. 

Posjednik psa dužan je psa hraniti, napajati, njegovati, smjestiti i osigurati mu zdravstvenu zaštitu. 

Članak 4. 



Posjednici pasa dužni su izvršiti cijepljenje pasa protiv bjesnoće prema uputama Veterinarske stanice. 

Članak 5. 

Posjednik psa koji svog psa drži u ograđenom dvorištu ili u ograđenom prostoru zajedničkog dvorišta ili vrta 
mora na vidljivom mjestu staviti oznaku koja upozorava na psa. 
U zajedničkom dvorištu ili vrtu posjednik psa može držati u ograđenom prostoru uz suglasnost svih korisnika 
tog zajedničkog dvorišta ili vrta. 
Psi u neograđenom dvorištu ili vrtu i psi u zajedničkom dvorištu moraju biti vezani. 

 
Članak 6. 

Pas se ne smije ostavljati ni držati u zajedničkim prostorijama u stambenoj zgradi (stubišta, ulazi i dr.).  
Posjednik psa dužan je odmah očistiti sve prostorije ili površine koje služe zgradi kad ih je pas zagadio. 

Članak 7. 

Izvan zatvorenog prostora (dvorišta i sl.) pas se smije kretati samo pod stalnim nadzorom njegovog pratioca. 
Psi se moraju voditi na uzici, a ako je pas agresivan, držatelj mu mora staviti zaštitnu košaricu radi sigurnosti 
građana. 

Članak 8. 

Zabranjeno je uvođenje i boravak pasa tamo gdje bi mogli ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi (prodavaonice 
namirnica, ambulante, škole) te druga mjesta gdje se okupljaju građani u većem broju.  
Zabrana iz prethodnog stavka ne odnosi se na pse vodiče slijepih osoba. 

 
Članak 9. 

Posjednik psa dužan je očistiti ulice ili druge javne površine, kao i imovinu građana što ih je zagadio pas.  
Posjednik psa dužan je nadoknaditi svaku štetu koju počini njegov pas. 

 
III. NAČIN POSTUPANJA S NEUPISANIM PSIMA, NAPUŠTENIM I  
IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA 

 
Članak 10. 

Upisivanje pasa u upisnik obvezno je za sve posjednike pasa.  
Pas mora biti označen na propisani način, a posjednik mora imati propisanu ispravu o upisu i cijepljenju protiv 
bjesnoće. 
Posjednik pasa dužan je prijaviti nabavljenog, uginulog ili otuđenog psa u roku od 15 dana od dana nabavke, 
uginuća ili otuđenja pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za vođenje upisnika pasa.  
Psi nad kojima nisu sprovedene mjere iz prethodnih stavaka bezbolno se usmrćuju na trošak posjednika pasa. 

Članak 11. 

Ukoliko se na području Grada Gospića pojave napuštene i izgubljene životinje, psi i mačke koji lutaju u naselju 
bez nadzora i o kojima nitko ne brine a predstavljaju opasnost za okolinu izvršit će se njihovo skupljanje i 
uklanjanje sukladno odredbama Zakona o dobrobiti životinja. 

Članak 12. 

Troškove koji nastanu prilikom skupljanja i uklanjanja neupisanih pasa, pasa i mačaka lutalica snosi njihov 
posjednik ukoliko je poznat, a u protivnom se troškovi podmiruju iz Proračuna Grada. 

 
IV. NADZOR 

Članak 13. 



Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljat će veterinarski inspektori i komunalno redarstvo Grada Gospića. 

 
V. KAZNENE ODREDBE 

Članak 14. 

Na fizičku osobu koja postupa suprotno odredbama ove Odluke primijenit će se novčana kazna u iznosu od 
200,00 kuna do 500,00 kuna.  
Na pravnu osobu koja postupa suprotno odredbama ove Odluke primijenit će se novčana kazna u iznosu od 
500,00 kuna do 1.000,00 kuna.  
Fizičkim i pravnim osobama koje postupaju suprotno odredbama ove Odluke može se izreći i opomena kad se 
obzirom na okolnosti koje se tiču djela i počinitelja radi ostvarenja svrhe sankcija ne mora primijeniti novčana 
kazna.  
Komunalni redar ovlašten je na mjestu počinjena prekršaja primijeniti novčanu kaznu za učinjene prekršaje po 
ovoj Odluci. 

 
VI. ZAVRŠNA ODREDBA 

Članak 15. 

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

 
Klasa: 322-01/03-01/01 
Urbroj: 2125/01-01-03-01 
Predsjednik Gradskog vijeća 

Milan Štimac, prof., v.r.  

  

 

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA GOSPIĆA 

1. RJEŠENJE o dodjeli Zahvalnice Odvjetničkom uredu Došen - Mrakovčić 

Na temelju članka 10. Odluke o uvjetima dodjeljivanja javnih priznanja Grada Gospića i drugih oblika priznanja 
(«Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 4/94), i članka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada 
Gospića» br. 7/01), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 24. lipnja 2003. godine 
donijelo je  

 
R J E Š E N J E 

o dodjeli Zahvalnice 

I 

Odvjetničkom uredu Došen - Mrakovčić dodjeljuje se Zahvalnica Grada Gospića za uspješan angažman i 
zastupanje, te doprinos u obrani optuženih hrvatskih branitelja sa područja Gospića.  

 
II 

Zahvalnica Grada Gospića uručit će se na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Gospića povodom 
obilježavanja Dana Grada Gospića, 22. srpnja - blagdana Sv. Marije Magdalene.  

 
III 



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

Klasa: 061-01/03-01/40 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 

 
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r. 

 
2. RJEŠENJE o dodjeli Zahvalnice dr. Ivi Mance 

 
Na temelju članka 10. Odluke o uvjetima dodjeljivanja javnih priznanja Grada Gospića i drugih oblika priznanja 
(«Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 4/94) i članka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada 
Gospića» br. 7/01), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 24. lipnja 2003. godine 
donijelo je  

 
R J E Š E N J E 

o dodjeli Zahvalnice 

 
I 

Dr. Ivi Mance, dodjeljuje se Zahvalnica Grada Gospića za organizaciju prikupljanja i dostave humanitarne 
pomoći u medicinskoj opremi Općoj bolnici Gospić.  

 
II 

Zahvalnica Grada Gospića uručit će se na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Gospića povodom 
obilježavanja Dana Grada Gospića, 22. srpnja - blagdana Sv. Marije Magdalene.  

 
III 

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

Klasa: 061-01/03-01/41 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r. 

 
3. RJEŠENJE o dodjeli Zahvalnice Tvrtku Sariću 

Na temelju članka 10. Odluke o uvjetima dodjeljivanja javnih priznanja Grada Gospića i drugih oblika priznanja 
(«Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 4/94) i članka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada 
Gospića» br. 7/01), Gradsko poglavarstvo na sjednici održanoj dana 24. lipnja 2003. godine donijelo je  

R J E Š E N J E 
o dodjeli Zahvalnice  

 
I 

Tvrtku Sariću, dodjeljuje se Zahvalnica Grada Gospića za angažman u inicijativi pokretanja i provedbe 
manifestacije «Gospićko glazbeno ljeto». 



 
II 

Zahvalnica Grada Gospića uručit će se na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Gospića povodom 
obilježavanja Dana Grada Gospića, 22. srpnja - blagdana Sv. Marije Magdalene. 

 
III 

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

Klasa: 061-01/03-01/39 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r.  

 
4. RJEŠENJA o dodjeli Pohvalnica Gradskog poglavarstva Grada Gospića 

>>> download word dokumenta 1 <<< 
>>> download word dokumenta 2<<<  

 
5. ZAKLJUČAK o osnivanju prava osobne služnosti na kat. čest. br. 243/19 k.o. Lički Novi 

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), te članka 219 st. 1. 
i 2. Zakona o vlasništvu i dr. stvarnim pravima («N. N.». br. 91/96) Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na 
sjednici održanoj dana 02. lipnja 2003. godine donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

o osnivanju prava osobne služnosti 
na kat. čestici br. 243/19 k.o. Lički Novi 

 
I 

Osnovati će se pravo osobne služnosti na rok od 5 (pet) godina u korist trgovačkog društva Ratraco, Asfalt-
Betoni d.o.o. Gospić, Oštra b.b. radi postave postrojenja za proizvodnju asfaltnih mješavina i drobiličnog 
postrojenja na eksploatacijskom polju pod nazivom «Podoštra» na kat. čestici br. 243/19 površine 57312 m2 
k.o. Lički Novi u vlasništvu Grada Gospića. 

II 

Za korištenje nekretnine navedene u točci I ovog Zaključka korisnik služnosti se obvezuje Gradu Gospiću za 
vremenski rok naveden u točci I ovog Zaključka platiti naknadu u iznosu od 400.000.00 kuna (slovima 
četiristotinetisuća kuna). 

 
III 

Grad Gospić sklopiti će Ugovor sa trgovačkim društvom Ratraco Asfalt-Betoni d.o.o. Oštra bb, Gospić, kojim će 
se regulirati način plaćanja naknade za služnošću opterećeno zemljište i stupanje u posjed, te ostala prava i 
obveze korisnika služnosti. 

 
IV 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Grada Gospića».  
 



Klasa: 940-01/03-01/10 
Urbroj: 2125/01-02-03-03 

 
ZAMJENIK 
PREDSJEDNIKA POGLAVARSTVA 

Katica Prpić, ing., v.r. 

 
6. ZAKLJUČAK o pristupanju kupnji stanova iz programa POS -a  

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01) i članka 3. Pravilnika 
o stjecanju, raspolaganju i upravljanju s nekretninama («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 5/97), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 24. lipnja 2003. godine donijelo je 

Z A K LJ U Č A K 
o pristupanju kupnji stanova iz programa 

POS-a  

 
I 

Ovim Zaključkom Gradsko Poglavarstvo pristupa kupnji pet (5) stambenih jedinica iz Programa POS-a za 
potrebe Grada Gospića. 

 
II 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Gospića da sa Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama 
sklopi ugovore o kupnji stanova. 

 
III 

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

Klasa: 361-01/03-01/21 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 

 
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r.  

 
7. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja za uređenje 
Parka Kolakovac 

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» br. 117/01) i 
članka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01) Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 02. lipnja 2003. godine donijelo je 

Z A K L J U Č A K 
o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu  
javnog nadmetanja za uređenje Parka Kolakovac 

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za provedbu javnog nadmetanja za uređenje Parka Kolakovac u Gospiću u 
sastavu: 



 
1. Katica Prpić, ing., predsjednik 

2. Mile Uremović, dipl. ing., član 

3. Pavao Pavelić, dipl. ing., član 

II 

Stručno povjerenstvo iz točke I ovog Zaključka priprema i provodi postupak nabave , usmjerava rad stručnih 
službi naručitelja, neovisnih stručnih osoba ili zastupnika koje naručitelj ovlasti za obavljanje određenih poslova 
vezanih za potrebe postupka nabave. Članovi Stručnog povjerenstva odgovaraju za svoj rad naručitelju. 
U slučaju sukoba interesa članovi Povjerenstva mogu tražiti zamjenu i dati objašnjenje svog stava ako se ne 
slažu sa stavom većine i to unijeti u zapisnik. 

 
III 

Naručitelj nabave je Grad Gospić, Budačka 55, Gospić, MB 0441015. 

 
IV 

Predmet postupka nabave je uređenje Parka Kolakovac u Gradu Gospiću. 
Nabava se vrši putem poziva za javno nadmetanje objavljenog u Narodnim novinama ili drugim sredstvima 
priopćavanja uz uvjet da nije objavljeno prije nego u Narodnim novinama. 
Rok za dostavu ponuda utvrđuje se sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine « br. 
117/01). 

 
V 

Planirana vrijednost nabave iz točke IV ovog Zaključka je 1.500,000,00 kn. 

 
VI 

Plaćanje se vrši sukladno investicijskom projektu po ispostavljenim fakturama izvođača radova, a isplate se 
vrše iz sredstava za nabavu osiguranih u gradskom proračunu. 

 
VII 

Odgovorna osoba za predmetnu nabavu je Milan Kolić, gradonačelnik Grada Gospića koji odgovara za odabrani 
način nabave, za primjenu i provedbu postupka nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi («NN» 117/01). 

VIII 

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

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

ZAMJENIK  
PREDSJEDNIKA POGLAVARSTVA 

Katica Prpić, ing., v.r.  

 
8. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja za izgradnju 
mrtvačnice u groblju Sv. Marije Magdalene u Gospiću 



Na temelju čl. 15. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» br. 117/01) i članka 41. Statuta Grada Gospića 
(«Službeni vjesnik Grada Gospića» br.7/01), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 02. 
lipnja 2003. godine donijelo je 

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

javnog nadmetanja za izgradnju mrtvačnice  
u groblju Sv. Marije Magdalene u Gospiću 

 
I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za provedbu javnog nadmetanja za izgradnju mrtvačnice u groblju Sv. Marije 
Magdalene u Gospiću u sastavu: 

1. Katica Prpić, ing., predsjednik 

2. Mile Uremović, dipl. ing., član 

3. Pavao Pavelić, dipl. ing., član 
 
II 

Stručno povjerenstvo iz točke 1. ovog Zaključka priprema i provodi postupak nabave, usmjerava rad stručnih 
službi naručitelja, neovisnih stručnih osoba ili zastupnika koje naručitelj ovlasti za obavljanje određenih poslova 
vezanih za potrebe postupka nabave. Članovi Stručnog povjerenstva odgovaraju za svoj rad naručitelju. 
U slučaju sukoba interesa članovi Povjerenstva mogu tražiti zamjenu i dati objašnjenje svog stava ako se ne 
slažu sa stavom većine i to unijeti u zapisnik. 

 
III 

Naručitelj nabave je Grad Gospić, Budačka 55, Gospić, MB 0441015. 

 
IV 

Predmet postupka nabave je izgradnja mrtvačnice u groblju Sv. Marije Magdalene u Gospiću.  
Nabava se vrši putem poziva za javno nadmetanje objavljenog u Narodnim novinama ili drugim sredstvima 
priopćavanja uz uvjet da nije objavljeno prije nego u Narodnim novinama. 
Rok za dostavu ponuda utvrđuje se sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» br. 
117/01). 

 
V 

Planirana vrijednost nabave iz točke IV ovog Zaključka je 1.000,000,00 kn. 

 
VI 

Plaćanje se vrši sukladno investicijskom projektu po ispostavljenim fakturama izvođača radova, a isplate se 
vrše iz sredstava za nabavu osiguranih u gradskom proračunu. 

 
VII 

Odgovorna osoba za predmetnu nabavu je Milan Kolić, gradonačelnik Grada Gospića koji odgovara za odabrani 
način nabave, za primjenu i provedbu postupka nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi («NN» 117/01). 

VIII 

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



Klasa: 361-02/03-01/13 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 

 
ZAMJENIK 
PREDSJEDNIKA POGLAVARSTVA 

Katica Prpić, ing., v.r.  

 
9. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja za izgradnju 
individualnih priključaka na sustav javne odvodnje Pazariške ulice u Gospiću 

Na temelju čl. 6. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti 
(«Narodne novine» br. 14/02) i članka 41. Statuta Grad Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» 7/01), 
Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 02. lipnja 2003. godine donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

o osnivanju Stručnog povjerenstva za 
ograničeno prikupljanje ponuda za izvođenje radova 

na uređenju vanjskih igrališta (ograda) i školske dvorane 
u M O Donja Pazarišta 

 
I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda za izvođenje radova na 
uređenju vanjskih igrališta (ograda) i školske dvorane u M O Donja Pazarišta u sastavu: 

1. Pavao Pavelić, dipl. ing., predsjednik 

2. Marta Grgurić, dipl. uč., član 

3. Nenad Bubaš, 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: 361-01/03-01/07 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 

 
ZAMJENIK 
PREDSJEDNIKA POGLAVARSTVA 

Katica Prpić, ing., v.r.  

 
10. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja za uređenje 
Dječjeg vrtića - Lički Osik 

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» br. 117/01) i 
članka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01) Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 02. lipnja 2003. godine donijelo je 



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

javnog nadmetanja za uređenje 
Dječjeg vrtića - Lički Osik 

 
I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za provedbu javnog nadmetanja za uređenje Dječjeg vrtića - Lički Osik u 
sastavu: 

 
1. Marta Grgurić, dipl. uč., predsjednik 

2. Pavao Pavelić, dipl. ing., član 

3. Nenad Bubaš, član 

II 

Stručno povjerenstvo iz točke I ovog Zaključka priprema i provodi postupak nabave , usmjerava rad stručnih 
službi naručitelja, neovisnih stručnih osoba ili zastupnika koje naručitelj ovlasti za obavljanje određenih poslova 
vezanih za potrebe postupka nabave. Članovi Stručnog povjerenstva odgovaraju za svoj rad naručitelju. 
U slučaju sukoba interesa članovi Povjerenstva mogu tražiti zamjenu i dati objašnjenje svog stava ako se ne 
slažu sa stavom većine i to unijeti u zapisnik. 

 
III 

Naručitelj nabave je Grad Gospić, Budačka 55, Gospić, MB 0441015. 

 
IV 

Predmet postupka nabave je uređenje Dječjeg vrtića - Lički Osik.  
Nabava se vrši putem poziva za javno nadmetanje objavljenog u Narodnim novinama ili drugim sredstvima 
priopćavanja uz uvjet da nije objavljeno prije nego u Narodnim novinama. 
Rok za dostavu ponuda utvrđuje se sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» br. 
117/01). 

 
V 

Planirana vrijednost nabave iz točke IV ovog Zaključka je 1.200,000,00 kn. 

 
VI 

Plaćanje se vrši sukladno investicijskom projektu po ispostavljenim fakturama izvođača radova, a isplate se 
vrše iz sredstava za nabavu osiguranih u gradskom proračunu. 

 
VII 

Odgovorna osoba za predmetnu nabavu je Milan Kolić, gradonačelnik Grada Gospića koji odgovara za odabrani 
način nabave, za primjenu i provedbu postupka nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi («NN» 117/01). 

VIII 

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



 
Klasa: 361-02/03-01/14 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 

 
ZAMJENIK 
PREDSJEDNIKA POGLAVARSTVA 

Katica Prpić, ing., v.r.  

   

 
11. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja za uređenje 
nogostupa  

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» br. 117/01) i 
članka 41 Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01) Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 2003. godine donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu  
javnog nadmetanja za uređenje nogostupa 

 
I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za provedbu javnog nadmetanja za uređenje nogostupa u Gospiću u ulicama, 
Kaniškoj, Dr. A. Starčevića i Dr. Franje Tuđmana u sastavu: 

1. Katica Prpić, ing., predsjednik 

2. Ante Valentić, ing., član 

3. Pavao Pavelić, dipl. ing., član 
 
II 

Stručno povjerenstvo iz točke I ovog Zaključka priprema i provodi postupak nabave , usmjerava rad stručnih 
službi naručitelja, neovisnih stručnih osoba ili zastupnika koje naručitelj ovlasti za obavljanje određenih poslova 
vezanih za potrebe postupka nabave. Članovi Stručnog povjerenstva odgovaraju za svoj rad naručitelju. 
U slučaju sukoba interesa članovi Povjerenstva mogu tražiti zamjenu i dati objašnjenje svog stava ako se ne 
slažu sa stavom većine i to unijeti u zapisnik. 

 
III 

Naručitelj nabave je Grad Gospić, Budačka 55, Gospić, MB 0441015. 

 
IV 

Predmet postupka nabave je uređenje nogostupa u Gradu Gospiću u ulicama, Kaniškoj, Dr. A. Starčevića i Dr. 
Franje Tuđmana. Nabava se vrši putem poziva za javno nadmetanje objavljenog u «Narodnim novinama» ili 
drugim sredstvima priopćavanja uz uvjet da nije objavljeno prije nego u «Narodnim novinama». 
Rok za dostavu ponuda utvrđuje se sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» br. 
117/01). 

 
V 

Planirana vrijednost nabave iz točke IV ovog Zaključka je 1.400,000,00 kn. 



 
VI 

Plaćanje se vrši sukladno investicijskom projektu po ispostavljenim fakturama izvođača radova, a isplate se 
vrše iz sredstava za nabavu osiguranih u gradskom proračunu. 

 
VII 

Odgovorna osoba za predmetnu nabavu je Milan Kolić, gradonačelnik Grada Gospića koji odgovara za odabrani 
način nabave, za primjenu i provedbu postupka nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi («NN» 117/01). 

VIII 

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

Klasa: 340-03/03-01/07 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 

ZAMJENIK 
PREDSJEDNIKA POGLAVARSTVA 
 
Katica Prpić, ing., v.r.  

 
12. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja za uređenje 
Županijske i Gradske vijećnice 

Na temelju članak 15. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» br. 117/01) i 
članka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01) Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 02. lipnja 2003. godine donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu  
javnog nadmetanja za uređenje Županijske i 

Gradske vijećnice 

 
I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za provedbu javnog nadmetanja za uređenje Županijske i Gradske vijećnice u 
sastavu: 

1. Pavao Pavelić, predsjednik 

2. Stipe Mudrovčić, član 

3. Petar Krmpotić, član 

II 

Stručno povjerenstvo iz točke I ovog Zaključka priprema i provodi postupak nabave , usmjerava rad stručnih 
službi naručitelja, neovisnih stručnih osoba ili zastupnika koje naručitelj ovlasti za obavljanje određenih poslova 
vezanih za potrebe postupka nabave. Članovi Stručnog povjerenstva odgovaraju za svoj rad naručitelju. 
U slučaju sukoba interesa članovi Povjerenstva mogu tražiti zamjenu i dati objašnjenje svog stava ako se ne 
slažu sa stavom većine i to unijeti u zapisnik. 

III 

Naručitelj nabave je Grad Gospić, Budačka 55, Gospić, MB 0441015. 



 
IV 

Predmet postupka nabave je uređenje Županijske i Gradske vijećnice. Nabava se vrši putem poziva za javno 
nadmetanje objavljenog u Narodnim novinama ili drugim sredstvima priopćavanja uz uvjet da nije objavljeno 
prije nego u Narodnim novinama. 
Rok za dostavu ponuda utvrđuje se sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine br. 117/01) 

 
V 

Planirana vrijednost nabave iz točke IV ovog Zaključka je 400.000,00 kn. 

 
VI 

Plaćanje se vrši sukladno investicijskom projektu po ispostavljenim fakturama izvođača radova, a isplate se 
vrše iz sredstava za nabavu osiguranih u gradskom proračunu. 

 
VII 

Odgovorna osoba za predmetnu nabavu je Milan Kolić, gradonačelnik Grada Gospića koji odgovara za odabrani 
način nabave, za primjenu i provedbu postupka nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi («NN» 117/01). 

VIII 

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

Klasa: 361-01/03-01/05 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 

ZAMJENIK 
PREDSJEDNIKA POGLAVARSTVA 

Katica Prpić, ing., v.r. 

 

 
13. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno prikupljanje ponuda  

Na temelju članka 6. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti ("Narodne novine" br. 
14/02) i članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 07/01), Gradsko poglavarstvo 
Grada Gospića na sjednici održanoj 02. lipnja 2003. godine donijelo je 

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

 
I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda za nabavu promidžbenog 
materijala Grada Gospića / zastavice, priznanja, plakete i ostalo / za 2003. godinu u sastavu: 

1. Milan Kolić, predsjednik 
2. Ana Mari Bašić, član 
3. Marta Grgurić, član 

II. 



Stručno Povjerenstvo iz točke I ovog Zaključka priprema i provodi postupak odabira najpovoljnije ponude 
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: 032-06/03-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 

 
ZAMJENIK 
PREDSJEDNIKA POGLAVARSTVA 

Katica Prpić, ing., v.r. 

 
14. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno prikupljanje ponuda  

Na temelju članka 6. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti («Narodne novine» br. 
14/02) i članka 41. Statuta Grad Gospića («Službeni vjesnik Grad Gospića» br. 7/01), Gradsko poglavarstvo 
Grada Gospića na sjednici održanoj dana 02. lipnja 2003. godine donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

o osnivanju Stručnog povjerenstva za 
ograničeno prikupljanje ponuda za izvođenje 
radova na rekonstrukciji Osnovne škole Bilaj 

 
I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda za izvođenje radova na 
rekonstrukciji Osnovne škole Bilaj u sastavu: 

1. Milan Štimac, prof., predsjednik 
2. Pavao Pavelić, dipl. ing., član 
3. Marta Grgurić, dipl. uč., član 
4. Nenad Bubaš, član 
5. 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: 361-02/03-01/12 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 
ZAMJENIK 
PREDSJEDNIKA POGLAVARSTVA 

Katica Prpić, ing., v.r.  

 
15. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno prikupljanje ponuda  



Na temelju članka 6. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti («Narodne novine» 
br.14/02) i članka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni Vjesnik Grada Gospića» br. 07/01), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 02. lipnja 2003. godine donosi 

 
Z A K LJ U Č A K 

o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno 
prikupljanje ponuda za nabavu zemlje (humusa) za 
javne zelene površine na području Grada Gospića 

 
I  

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda za nabavu zemlje 
(humusa) za javne zelene površine na području Grada Gospića u sastavu: 

1. Milan Kolić - predsjednik 

2. Pavao Pavelić - 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 

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

 
Klasa: 363-05/03-01/07 
Urbroj: 2125/01-02-03-01  
ZAMJENIK 
PREDSJEDNIKA POGLAVARSTVA 

Katica Prpić, ing., v.r.  

 
16. 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. 14/02) i članka 41. Statuta Grad Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» 7/01), 
Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 02. lipnja 2003. godine donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

o osnivanju Stručnog povjerenstva za 
ograničeno prikupljanje ponuda za uređenje  

pristupne ceste prema Upravnoj zgradi Budačka 55 

 
I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda na uređenju pristupne 
ceste prema Upravnoj zgradi Budačka 55 u sastavu: 

1. Pavao Pavelić, dipl. ing., predsjednik 



2. Nenad Bubaš, 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: 340-03/03-01/06 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 

 
ZAMJENIK 
PREDSJEDNIKA POGLAVARSTVA 

Katica Prpić, ing., v.r.  

 
17. 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. 14/02) i članka 41. Statuta Grad Gospića («Službeni vjesnik Grad Gospića» 7/01), 
Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 02. lipnja 2003.godine donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

o osnivanju Stručnog povjerenstva za 
ograničeno prikupljanje ponuda za nabavu  

i ugradnju stolarije  

 
I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda za nabavu i ugradnju 
stolarije na Upravnoj zgradi, Budačka 55 u sastavu: 

1. Ana Mari Bašić, predsjednik 
2. Pavao Pavelić, dipl. ing., 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: 360-01/03-01/13 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 

 
ZAMJENIK  
PREDSJEDNIKA POGLAVARSTVA 



Katica Prpić, ing., v.r.  

 
18. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno prikupljanje ponuda  

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» br. 117/01) i 
članka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01) Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 02. lipnja 2003. godine donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 
o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu  
javnog nadmetanja za izgradnju individualnih priključaka  
na sustavu odvodnje - Pazariške ulice u Gospiću 

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za provedbu javnog nadmetanja za izgradnju individualnih priključaka na 
sustavu odvodnje - Pazariške ulice u Gospiću u sastavu: 

 
1. Mile Uremović, dipl. ing., predsjednik 

2. Pavao Pavelić, dipl. ing., član 

3. Nenad Bubaš, član 

II 

Stručno povjerenstvo iz točke I ovog Zaključka priprema i provodi postupak nabave , usmjerava rad stručnih 
službi naručitelja, neovisnih stručnih osoba ili zastupnika koje naručitelj ovlasti za obavljanje određenih poslova 
vezanih za potrebe postupka nabave. Članovi Stručnog povjerenstva odgovaraju za svoj rad naručitelju. 
U slučaju sukoba interesa članovi Povjerenstva mogu tražiti zamjenu i dati objašnjenje svog stava ako se ne 
slažu sa stavom većine i to unijeti u zapisnik. 

III 

 
Naručitelj nabave je Grad Gospić, Budačka 55, Gospić, MB 0441015. 

IV 

Predmet postupka nabave je izgradnja individualnih priključaka na sustavu odvodnje - Pazariške ulice u 
Gospiću.  
Nabava se vrši putem poziva za javno nadmetanje objavljenog u Narodnim novinama ili drugim sredstvima 
priopćavanja uz uvjet da nije objavljeno prije nego u Narodnim novinama. 
Rok za dostavu ponuda utvrđuje se sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» br. 
117/01). 

V 

Planirana vrijednost nabave iz točke IV ovog Zaključka je 2.000,000,00 kn. 

 
VI 

Plaćanje se vrši sukladno investicijskom projektu po ispostavljenim fakturama izvođača radova, a isplate se 
vrše iz sredstava za nabavu osiguranih u gradskom proračunu. 

 
VII 



Odgovorna osoba za predmetnu nabavu je Milan Kolić, gradonačelnik Grada Gospića koji odgovara za odabrani 
način nabave, za primjenu i provedbu postupka nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi («NN» 117/01). 

VIII 

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

Klasa: 361-02/03-01/14 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 

 
ZAMJENIK 
PREDSJEDNIKA POGLAVARSTVA 

Katica Prpić, ing., v.r.  

 
19. 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. 14/02) i članka 41. Statuta Grad Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića 
7/01), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 02. lipnja 2003. godine donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

o osnivanju Stručnog povjerenstva za 
ograničeno prikupljanje ponuda za izvođenje 
radova na uređenju Ureda gradonačelnika  

 
I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda za izvođenje radova na 
uređenju Ureda gradonačelnika u sastavu: 

1. Ana Mari Bašić, predsjednik 

2. Pavao Pavelić, dipl. ing., član 

3. Nenad Bubaš, 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: 361-01/03-01/06 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 

ZAMJENIK 
PREDSJEDNIKA POGLAVARSTVA 

Katica Prpić, ing., v.r.  

20. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za izgradnju sanitarnog čvora u mjesnom domu 
Smiljan 



Na temelju članka 6. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti ("Narodne novine" br. 
14/02) i članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko poglavarstvo 
Grada Gospića na sjednici održanoj dana 02. lipnja 2003. godine donosi 

 
Z A K L J U Č A K 

o osnivanju Stručnog povjerenstva  
za izgradnju sanitarnog čvora  

u mjesnom domu Smiljan 

 
I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda za izgradnju sanitarnog 
čvora u mjesnom domu Smiljan u sastavu: 

1. Pavao Pavelić, dipl. ing., predsjednik 
2. Nenad Bubaš, 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 

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

 
Klasa: 402-01/03-01/69 
Urbroj: 2125/01-02-03-02  

ZAMJENIK 
PREDSJEDNIKA POGLAVARSTVA  

Katica Prpić, ing., v.r.  

21. ZAKLJUČAK o sufinanciranju i izgradnji ogranka vodovoda prema Barletama od kraja postojećeg 
vodovoda do Župana  

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 02. lipnja 2003. godine donosi 

ZAKLJUČAK  
o sufinanciranju i izgradnji ogranka 

vodovoda prema Barletama  
od kraja postojećeg vodovoda do Župana  

 
I 

Odobravaju se financijska sredstva za sufinanciranje izgradnje ogranka vodovoda prema Barletima od kraja 
postojećeg vodovoda do Župana u iznosu od 402.900,00 kn. 

 
II 

Navedena sredstva doznačit će se izvršitelju radova «Uslugi» d.o.o. za komunalne djelatnosti Gospić. 

III 



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

 
Klasa: 360-01/03-01/12 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 

ZAMJENIK 
PREDSJEDNIKA POGLAVARSTVA 

Katica Prpić, ing., v.r. 

 
22. ZAKLJUČAK o sufinanciranju izgradnje ogranka vodoopskrbnog cjevovoda u Gospiću u ulici 
Katarine Zrinske 

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 02. lipnja 2003. godine donosi 

 
ZAKLJUČAK  

o sufinanciranju izgradnje ogranka 
vodoopskrbnog cjevovoda u Gospiću u  

ulici Katarine Zrinske 

 
I  

Odobravaju se financijska sredstva za sufinanciranje izgradnje ogranka vodoopskrbnog cjevovoda u Gospiću za 
ulicu Katarine Zrinske u iznosu od 33.223,50 kn  

 
II 

Navedena sredstva doznačit će se izvršitelju radova «Uslugi» d.o.o. za komunalne djelatnosti Gospić. 

 
III 

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

 
Klasa: 360-01/03-01/11 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 

ZAMJENIK 
PREDSJEDNIKA POGLAVARSTVA 

Katica Prpić, ing., v.r. 

 


