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AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

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



>>>word dokument<<< 

posebni dio 
>>>word dokument<<< 

 
2. ODLUKA o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa proračunskih korisnika i ostalih 
korisnika Proračuna Grada Gospića u prvom tromjesečju 2004. godine 
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3. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg centra Gospić o izmjeni i 
dopuni Statuta Dječjeg centra Gospić 
- ODLUKA o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg centra Gospić 
 
Na temelju članka 27. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" br. 76/93, 29/97, 47/99), članka 4. i 9. Statuta 
Dječjeg centra Gospić ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 3/98, 9/01) i članka 13. Statuta Grada Gospića 
("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 07/01), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 22. 
prosinca 2003. godine donijelo je  

 
O D L U K U  

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća 
Dječjeg centra Gospić o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg centra Gospić 

I 

 
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg centra Gospić o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg centra 
Gospić, koja je donesena na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg centra Gospić dana 10. studenog 2003. godine. 

 
II 

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

Klasa: 601-01/03-01/08 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 

 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Milan Štimac, prof., v.r. 

Na temelju članka 45. Statuta Upravnog vijeća Dječjeg centra Gospić na svojoj sjednici od 10. 11. 2003. godine 
donijelo je  

 
O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg centra Gospić 

Članak 1.  

 
U članku 4 briše se stavak drugi, a novi glasi: "Sjedište Vrtića je u Gospiću, Žabička ulica 30".  

 
Članak 2.  

 
Ova izmjena stupa na snagu po dobivanju suglasnosti od Osnivača.  



Predsjednik Upravnog Vijeća 

Milan Štimac, prof. v.r. 

 

 

 

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA GOSPIĆA 

1. ODLUKA o davanju ovlaštenja za organiziranje i provedbu zaštite na radu 

Na temelju članka 13. st.1., 2. i 3. i članka 19. Zakona o zaštiti na radu ("NN" br. 59/96., 94/96. i 114/03.) i 
članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko poglavarstvo Grada 
Gospića na sjednici održanoj dana 11. studenog 2003. godine donosi 

O D L U K U 
o davanju ovlaštenja  

za organiziranje i provedbu zaštite na radu 

 
I 

Ovom Odlukom ovlašćuje se Ante Vlahov, ing. građ. da u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i podzakonskim 
aktima poduzima radnje za organiziranje i provedbu zaštite na radu. 

 
II 

Ovlaštenik za svoj rad odgovara gradonačelniku Grada Gospića, te nadležnim tijelima za poslove inspekcije. 

III 

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

Klasa: 080-08/03-01/03 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 

 
 
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
 
Milan Kolić, v.r. 

 
2. ODLUKA o godišnjem rasporedu dežurstava prodavaonica na području Grada Gospića u 2004. 
godini 
- RASPORED dežurstava prodavaonica na području Grada Gospića, u dane  
državnih blagdana i neradnih dana u 2004. godini 

Temeljem članka 26. Zakona o trgovini («Narodne novine» br. 101/98, 75/99, 76/99, 61/01, 109/01, 49/03, 
170/03) i članka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Poglavarstvo Grada 
Gospića na 2. izvanrednoj sjednici održanoj dana 31. prosinca 2003. godine donosi 

 
O D L U K U 

o godišnjem rasporedu dežurstava prodavaonica  
na području Grada Gospića u 2004. godini 



 
Članak 1. 

Ovom se Odlukom određuje raspored dežurstava prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (u daljnjem 
tekstu: prodavaonica) na području Grada Gospića nedjeljom, u dane državnih blagdana i neradnih dana za 
2004. godinu. 

 
Članak 2. 

Iznimno od odredbe članka 1. u vrijeme blagdana: Nova godina (01. siječanj 2004. g.), Uskrs (11. travanj 
2004. g.), Božić (25. prosinca 2004.g.), prodavaonice neće raditi. 

Članak 3. 

Određuje se raspored dežurstava prodavaonica na području Grada Gospića koje su podnijele zahtjev za rad u 
vrijeme iz članka 1. ove Odluke, te koje su dobile Rješenja o dozvoli za rad nedjeljom, u dane državnih 
blagdana i neradnih dana. 

 
Članak 4. 

Prodavaonica u dane iz članka 1. ove Odluke na području Grada Gospića rade na način, da u jednom naselju 
radi jedna prodavaonica, osim u naselju Gospić gdje rade dvije prodavaonice. 

Članak 5. 

Raspored dežurnih prodavaonica u dane iz članka 1. ove Odluke, nalazi se u privitku i čini sastavni dio ove 
Odluke. 

 
Članak 6. 

 
U dane iz članka 1. ove Odluke prodavaonice mogu: 
- započeti sa radom najranije u 07.00 sati 
- završiti sa radom najkasnije u 13.00 sati 

 
Članak 7. 

Raspored dežurstava dostavit će se prodavaonicama kojima je odobren rad u dane iz članka 1. ove Odluke i iste 
su dužne držati ga istaknutog na vidljivom mjestu. 

 
Članak 8. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Pravilnik o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika 
trgovine na malo na području Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 9/01). 

 
Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2004. godine, a objavit će se u Novom listu i «Službenom vjesniku 
Grada Gospića».  

 
Klasa: 113-01/03-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
 
Milan Kolić, v.r. 



 

<<<excel dokumentr>>> 

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

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića (« Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 07/01) 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 11. studenog 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 dvije (2) stambene jedinice 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 

Ovim Zaključkom stavlja se van snage Zaključak o kupnji stanova iz programa POS-a, Klasa: 361-01/03-01/21, 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 5/03). 

IV 

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

Klasa: 361-01/03-01/21 
Urbroj: 2125/01-02-03-04 

 
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r. 

 
4. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest. br. 3410/1 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 11. studenog 2003. godine donosi 

Z A K LJ U Č A K 
o prodaji nekretnine izgrađene na 
kat. čest. br. 3410/1 k.o. Gospić 

 
I 

Daje se na prodaju nekretnina izgrađena na kat. čest br. 3410/1 k.o. Gospić, stambeni prostor - stan netto 
građevinske površine 53,32 m2 u ulici Ljudevita Gaja br. 6 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 91.413,62 kn. (1.714,44 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: 370-05/03-01/56 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 

 
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
 
Milan Kolić, v.r. 

 
5. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine - kuća sa pripadajućim dvorištem na kat. čest. br. 2660 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 11. studenog 2003. godine donosi 

Z A K LJ U Č A K 
o prodaji nekretnine - kuća sa pripadajućim  
dvorištem na kat. čest. br. 2660 k.o. Gospić 

 
I 

Daje se na prodaju nekretnina - kuća sa pripadajućim dvorištem, na kat. čest. br.2660, ukupne površine 126 
m2, upisano u p.l. br. 2309 k.o. Gospić u vlasništvo Grada Gospića, na temelju javnog natječaja i uz naknadu 
utvrđenu po tržišnoj cijeni. 

II 

Početna prodajna cijena kuće sa pripadajućim dvorištem iznosi 17.259,48 kn, (136,98 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: 940-01/03-01/17 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r. 

 
6. ZAKLJUČAK o prodaji građevinskog zemljišta označenog kao kat. čest. br. 1977/52 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 11. studenog 2003. godine donosi 

Z A K LJ U Č A K 
o prodaji građevinskog zemljišta označenog  

kao kat. čest. br. 1977/52 k.o. Gospić 

I 

Daje se na prodaju građevinsko zemljište označeno kao kat. čest br. 1977/52, površine 857 m2 , upisano u p.l. 
br. 2442 k.o. Gospić u vlasništvu Grada Gospića, na temelju javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj 
cijeni. 

II 

Početna prodajna cijena građevinskog zemljišta iznosi 45.652,39 kn.  

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: 940-01/03-01/16 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 
 
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
 
Milan Kolić, v.r. 

 
7. ZAKLJUČAK o izmjeni Zaključka o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest. br. 3411/7 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 11. studenog 2003. godine donosi 

 
Z A K LJ U Č A K 

o izmjeni Zaključka o prodaji nekretnine  
izgrađene na kat. čest. br. 3411/7 k.o. Gospić 

 
I 

 
U Zaključku o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest. br. 3411/7 k.o. Gospić, Klasa: 370-05/03-01/04, 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 («Sl. vjesnik Grada Gospića» br. 1/03), «kat. čest. br. 3411/7» u naslovu Zaključka 
i točki I Zaključka mijenja se i glasi: 

« kat. čest. br. 3411/6 » 

 
II 

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

 
Klasa: 370-05/03-01/04 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r. 

 
8. ZAKLJUČAK o izmjeni Zaključka o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest. br. 3411/7 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 11. studenog 2003. godine donosi 

Z A K LJ U Č A K 
o izmjeni Zaključka o prodaji nekretnine  

izgrađene na kat. čest. br. 3411/7 k.o. Gospić 

 
I 

 
U Zaključku o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest. br. 3411/7 k.o. Gospić, Klasa: 370-05/03-01/40, 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 6/03), « kat. čest. br. 3411/7 » u naslovu 
Zaključka i točki I Zaključka mijenja se i glasi: 
 
« kat. čest. br. 3411/6 » 

II 

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

 
Klasa: 370-05/03-01/40 
Urbroj: 2125/01-02-03-05 



 
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r. 

 
9. ZAKLJUČAK o raspodjeli sredstava državne pomoći za ublažavanje posljedica štete od 
elementarne nepogode - suše - u 2003. godini 

Na temelju članka 43. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda («Narodne novine» broj 73/97) i 
Metodologije za procjenu štete od elementarnih nepogoda, te članka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni 
vjesnik Grada Gospića» 7/01), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na izvanrednoj sjednici održanoj dana 10. 
prosinca 2003. godine donosi slijedeći 

Z A K LJ U Č A K 
o raspodjeli sredstava državne pomoći za ublažavanje posljedica štete 

od elementarne nepogode - suše - u 2003. godini 

I 

Sukladno Odluci o izvanrednim državnim mjerama za ublažavanje posljedica od suše u 2003. godini ( NN br. 
108/03 ) i Odluci o dodjeli pomoći gradovima i općinama za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda, 
posebno suše u 2003. godini, Gradsko poglavarstvo ovim Zaključkom utvrđuje kriterije dodjele novčane pomoći 
oštećenicima, konačan popis oštećenika fizičkih i pravnih osoba i poljoprivrednih gospodarstava, kao i 
pojedinačne iznose pomoći koji se zasnivaju na valorizaciji pretrpljene štete prema statusu oštećenika u 
poljoprivrednoj proizvodnji. 

II 

Visina novčane pomoći koja se dodjeljuje za ublažavanje posljedica od elementarne nepogode - suše - određuje 
se prema kategoriji korisnika. 

Korisnici novčane pomoći za ublažavanje šteta od elementarne nepogode - suše u 2003. godine dijele se u tri 
kategorije: 

1. fizičke osobe 
2. poljoprivredna gospodarstva u upisniku poljoprivrednih gospodarstava 
3. pravne osobe 

III 

Oštećenicima iz 1. kategorije točke II. utvrđuje se novčana pomoć u iznosu od 1.400,00 kn. 

IV 

Oštećenicima iz 2. kategorije točke II. utvrđuje se osnovna novčana pomoć u iznosu od 2.700,00 kn. 

Dodatna novčana pomoć oštećenicima iz 1. i 2. kategorije točke II. utvrđuje se ukoliko su isti korisnici novčanih 
poticaja za jesensku sjetvu u 2003. godini, ovisno o sjetvenoj površini i to na sljedeći način: 

A) za površine od 1 do 3 ha ………800,00 kn; 
B) za površine od 3 do 10 ha ………1.500,00 kn, 
C) za površine od 10 do 20 ha………4.000,00 kn 
D) za površine od 20 do 30 ha……….5.000,00 kn 
E) za površine od 30 do 40 ha………..6.000,00 kn 
F) za površine od 40 ha na više………8.000,00 kn 

Oštećeniku iz 3. kategorije, pravnoj osobi - Okružnom zatvoru Gospić odobrava se novčana pomoć u iznosu od 
19.684,00 kn. 

V 

Sredstva novčane pomoći isplatiti će se korisnicima u roku 15 dana od stupanja na snagu ovog Zaključka. 



VI 

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

Klasa: 320-12/03-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-03-07 

ZAMJENIK 
PREDSJEDNIKA POGLAVARSTVA 

Katica Prpić, ing., v.r. 

 

 
10. ZAKLJUČAK o dodjeli poklona djeci poginulih branitelja Domovinskog rata s područja Grada 
Gospića 

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 07/01), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2003. godine donijelo je  

 
Z A K LJ U Č A K 

o dodjeli poklona djeci poginulih branitelja 
Domovinskog rata s područja Grada Gospića 

I 

Povodom božićnih blagdana djeci poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata sa područja Grada Gospića 
uručit će se prigodni pokloni u vrijednosti 500,00 kuna. 

 
II 

Pokloni će biti uručeni djeci do navršenih 15 godina života. 

 
III 

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

 
Klasa: 561-01/03-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-03-03 

 
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
 
Milan Kolić, v.r. 

 

 
11. ZAKLJUČAK o sufinanciranju i izgradnji ogranka vodovoda prema Barletima 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 11. studenog 2003. godine donosi 

ZAKLJUČAK  
o sufinanciranju i izgradnji ogranka 



vodovoda prema Barletima 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 494.200,00 kn. 

 
II 

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

III 

Ovim Zaključkom stavlja se van snage Zaključak o sufinanciranju i izgradnji ogranka vodovoda prema 
Barletima od kraja postojećeg vodovoda do Župana («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 5/03).  

IV 

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

Klasa: 360-01/03-01/12 
Urbroj: 2125/01-02-03-04 

 
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r. 

 
12. ZAKLJUČAK o sufinanciranju radova na rekonstrukciji Kaniške ulice koji uključuju i izgradnju 
sustava odvodnje oborinskih voda 

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/02), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2003. godine donosi 

 
Z A K L J U Č A K 

o sufinanciranju radova na rekonstrukciji  
Kaniške ulice koji uključuju i izgradnju sustava  

odvodnje oborinskih voda 

 
I 

Određuje se, da će se sredstva u iznosu od 1.220.000 kn, doznačena od strane Hrvatskih autocesta d.o.o. 
Zagreb u svrhu sanacije oštećenja gradskih ulica nastalih uslijed njihova prekomjernog korištenja radi izgradnje 
autoceste Zagreb - Split, utrošiti za sufinanciranje radova na rekonstrukciji Kaniške ulice u Gospiću, koji 
uključuju i izgradnju sustava odvodnje oborinskih voda. 

 
II 

Sredstva će se u cijelosti doznačiti nositelju projekta rekonstrukcije Kaniške ulice u Gospiću, trgovačkom 
društvu Usluga d.o.o.. 

 
III 

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



Klasa: 402-01/03-01/139 
Urbroj: 2125/01-02-03-04 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r. 

 
13. ZAKLJUČAK o osnivanju Savjeta potrošača javnih usluga 

Na temelju čl. 22. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača («NN» br. 96/03) i čl. 41. Statuta Grada Gospića («Sl. 
vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 11. studenog 
2003. godine donijelo je  

Z A K L J U Č A K 
o osnivanju Savjeta potrošača javnih usluga  

I 

 
Ovom Odlukom osniva se Savjet potrošača javnih usluga (u daljnjem tekstu Savjet) kao savjetodavno tijelo 
Gradskog poglavarstva Grada Gospića. 

 
II 

 
Pod javnim uslugama smatraju se: 

-usluga prijevoza putnika u javnom gradskom prometu 
-opskrba pitkom vodom 
-odvodnja otpadnih voda 
-održavanje čistoće 

 
III 

 
Savjet se osniva u cilju praćenja stanja, raspravljanja i davanja mišljenja i preporuka Gradskom poglavarstvu 
Grada Gospića vezanih za prava i obveze potrošača javnih usluga iz prethodnog članka ove Odluke. 
Sve preporuke i mišljenja daju na transparentan, objektivan i nediskiriminirajući način. 

 
IV 

 
Savjet čine predsjednik i četiri člana. 
Predsjednik Savjeta je član Gradskog poglavarstva Grada Gospića. 
Članove savjeta čine: 
- 2 člana iz reda predstavnika udruga potrošača 
- 2 člana iz reda predstavnika predsjednika mjesnih odbora Grada Gospića. 

 
V 

 
Savjet po pojedinim pitanjima iz svoje nadležnosti donosi zaključke i preporuke natpolovičnom većinom 
prisutnih članova. 

 
VI 

 
Savjet radi na sjednicama na kojima se vodi zapisnik. 



Poziv s materijalima za sjednicu dostavlja se u pravilu 5 dana prije održavanja sjednice. Iznimno sjednica se u 
opravdanim slučajevima može zakazati i telefonski. 

 
VII 

 
Administrativne poslove i izvještaje za Gradsko poglavarstvo Grada Gospića, te stručne poslove za potrebe 
Savjeta obavljati će Gradski upravni odjel za komunalnu djelatnost, stanovanje graditeljstvo i zaštitu okoliša. 

 
VIII 

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

 
Klasa: 022-05/03-01/27 
Urbroj: 2125/01-02-03-04 
 
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r. 

 
14. ZAKLJUČAK o osnivanju Stožera zimske službe za sezonu 2003/2004 godinu 

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01) i čl. 152. Odluke o 
komunalnom redu ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 6/96, 9/01 i 4/02), Gradsko poglavarstvo Grada 
Gospića na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2003. godine donosi 

Z A K L J U Č A K 
o osnivanju Stožera zimske službe 

za sezonu 2003/2004 godinu 

I 

Osniva se Stožer zimske službe za sezonu 2003/2004 godinu u sastavu: 

1. Milan Kolić - predsjednik 
2. Pavao Pavelić, dipl. ing. - zamjenik predsjednika 
3. Tomislav Rukavina - član 
4. Nenad Bubaš - član 

II 

Stožer zimske službe iz točke I ovog Zaključka priprema i provodi Plan zimske službe u sezoni 2003/2004 
godine, na području grada Gospića. 

III 

Stožer zimske službe određiva početak odnosno završetak rada zimske službe, na temelju prognoze vremena i 
trenutnim vremenskim uvjetima, a sukladno Pravilniku za redovno održavanje cesta u zimskim uvjetima ("NN" 
br. 25/98). 

IV 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Gospića". 
 
Klasa: 119-01/03-01/12 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 
 
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 



Milan Kolić, v.r. 

 
15. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja na nabavu 
osobnog vozila marke Peugeot (opcija staro za novo) 

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 16. 
prosinca 2003. godine donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu  
javnog nadmetanja za nabavu osobnog vozila 

marke Peugeot (opcija staro za novo) 

 
I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za provedbu javnog nadmetanja za nabavu osobnog vozila marke Peugeot 
(opcija staro za novo), za potrebe 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,  
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 je nabava osobnog vozila marke Peugeot (opcija staro za novo).  
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 

Plaćanje se vrši iz financijskih sredstava za nabavu osiguranih u gradskom proračunu. 

VI 

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). 

 
VII 

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



Klasa: 406-09/03-01/02 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 
16. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno prikupljanje ponuda za 
projektiranje gradskih ulica, vezano uz predmet izgradnje objekata komunalne infrastrukture iz 
programa EIB-a  

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 11. studenog 2003. godine donosi 

Z A K LJ U Č A K 
o osnivanju Stručnog povjerenstva 

za ograničeno prikupljanje ponuda za  
projektiranje gradskih ulica, vezano uz predmet izgradnje objekata komunalne infrastrukture iz 

programa EIB-a 

 
I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda za projektiranje gradskih 
ulica, vezano uz predmet izgradnje objekata komunalne infrastrukture iz programa EIB-a u sastavu: 
 
1. Milan Kolić, predsjednik 
2. Katica Prpić, ing., član 
3. Pavao Pavelić, 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 

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

Klasa: 363-01/03-01/51 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 

 
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r.  

 
17. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno prikupljanje ponuda za izradu 
projektne dokumentacije za uređenje šetnice uz rijeku Novčicu u gradu Gospiću 

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 11. studenog 2003. godine donosi 

Z A K LJ U Č A K 
o osnivanju Stručnog povjerenstva 

za ograničeno prikupljanje ponuda za izradu 



projektne dokumentacije za uređenje šetnice 
uz rijeku Novčicu u gradu Gospiću 

 
I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda za izradu projektne 
dokumentacije za uređenje šetnice uz rijeku Novčicu u gradu Gospiću u sastavu:  
1. Milan Kolić, predsjednik 
2. Katica Prpić, ing., član 
3. Pavao Pavelić, 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 

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

Klasa: 361-01/03-01/25 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r.  

 
18. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno prikupljanje ponuda za nabavu 
božićnih i novogodišnjih dekoracija za uređenje grada Gospića 2003/2004 

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 11. studenog 2003. godine donosi 

Z A K LJ U Č A K 
o osnivanju Stručnog povjerenstva 

za ograničeno prikupljanje ponuda za nabavu 
božićnih i novogodišnjih dekoracija za uređenje 

grada Gospića 2003/2004 

 
I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda za nabavu božićnih i 
novogodišnjih dekoracija za uređenje grada Gospića 2003/2004 u sastavu: 

1. Milan Kolić, predsjednik 
2. Pavao Pavelić, dipl. ing., 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: 119-01/03-01/09 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 



PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r. 

 
19. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno prikupljanje ponuda za izvođenje 
vatrometa «Nova godina 2004»  

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 16. prosinca 2003. godine donosi 

Z A K LJ U Č A K 
o osnivanju Stručnog povjerenstva 

za ograničeno prikupljanje ponuda za izvođenje 
vatrometa «Nova godina 2004» 

 
I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda za izvođenje vatrometa 
«Nova godina 2004», za novogodišnju noć 31. 12. 2003. - 01. 01. 2004. 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 

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

 
Klasa: 119-01/03-01/10 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r. 

 


