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5. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja za uređenje nogostupa i 
rekonstrukciju niskonaponske mreže u Gospiću  
6. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja uređenja korita i šetnice uz 
rijeku Novčicu 
7. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja Dječjeg vrtića u Ličkom 
Osiku - adaptacija građevine u sklopu Doma zdravlja Lički Osik 
8. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja izgradnje mrtvačnice i 
uređenja groblja Svete Marije Magdalene u Gospiću 
9. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno prikupljanje ponuda za nabavu fotokopirnog 
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AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

1. ODLUKA o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja javnih potreba osnovnog školstva za prvo 
tromjesečje 2004. godine 

>>>word dokument<<< 

 
2. ODLUKA o planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, 
nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za prvo 
tromjesečje 2004. godine 

>>>word dokument<<< 

 



AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA GOSPIĆA 

1. PRAVILNIK o uvjetima, kriterijima i postupku za davanje u zakup 

>>>word dokument<<< 

 
2. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Sporazuma o suradnji između Grada Gospića i HEP - a d.d. Zagreb 

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj 03. veljače 2004. godine donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Sporazuma o suradnji 
između Grada Gospića i HEP-a d.d. Zagreb 

 
I 

Ovim Zaključkom prihvaća se Sporazum o suradnji na adaptaciji i stavljanju u spomeničko - muzejsku funkciju 
rodne kuće Nikole Tesle u Smiljanu između Grada Gospića, Budačka 55, Gospić i Hrvatske elektroprivrede d.d., 
Ulica grada Vukovara 37, Zagreb. 

 
II 

Za članove zajedničkog Povjerenstva koji će poduzimati i pratiti izvršenje potrebnih radnji iz Sporazuma 
navedenog u točki I ovog Zaključka imenuju se:  

 
1. Katica Prpić, ing. 
2. Biserka Velić, prof.  
3. Slaven Stilinović, dipl. ing. 

III 

Za potpisivanje Sporazuma o suradnji ovlašćuje se gradonačelnik Grada Gospića. 

 
IV 

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

Klasa: 611-05/04-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-04-02 

 
ZAMJENIK  
PREDSJEDNIKA POGLAVARSTVA 

Katica Prpić, ing., v.r. 

 
3. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja za održavanje 
nerazvrstanih cesta i zimske službe za 2004/2005 godinu 

Na temelju čl. 15. Zakona o javnoj nabavi ("N.N." br. 117/01) i čl. 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik 
Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 03. veljače 2004. 
godine donijelo je 



 
Z A K L J U Č A K  

o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu 
javnog nadmetanja za održavanje nerazvrstanih cesta  

i zimske službe za 2004/2005. godinu 

 
I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za provedbu javnog nadmetanja održavanja nerazvrstanih cesta i zimske 
službe za 2004/2005. god. u sastavu: 

1. Pavao Pavelić, dipl. ing. - predsjednik 
2. Antonija Pocrnić, dipl. iur. - član 
3. Nenad Bubaš - član 
4. Ante Valentić, ing. - član 
5. Mile Uremović, 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 odgovorni su 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 održavanje nerazvrstanih cesta i zimske službe za 2004/2005. godinu 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 ("N.N." br. 117/01). 

 
V 

Planirana vrijednost nabave iz točke IV ovog Zaključka je 6.000,000,00 kn. 

 
VI 

Plaćanje se vrši sukladno investicijskom projektu, po ispostavljenim fakturama izvođača radova nakon 
završetka 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 ("N.N." 117/01). 

 
VIII 

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



 
Klasa: 340-03/04-01/02 
Urbroj: 2125/01-02-04-01 

ZAMJENIK 
PREDSJEDNIKA POGLAVARSTVA 

Katica Prpić, ing., v.r. 

4. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja za uređenje 
krajobraza parka Kolakovac u Gospiću 

Na temelju čl. 15. Zakona o javnoj nabavi ("N.N." br. 117/01) i čl. 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik 
Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 03. veljače 2004. 
godine donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K  

o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu 
javnog nadmetanja za uređenje krajobraza parka Kolakovac u Gospiću 

 
I 

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

1. Katica Prpić, ing. - predsjednik 
2. Antonija Pocrnić, dipl. iur. - 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 odgovorni su 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 krajobraza parka Kolakovac 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 ("N.N." br. 117/01). 

V 

Planirana vrijednost nabave iz točke IV ovog Zaključka je 1.900.000,00 kn. 

 
VI 

Plaćanje se vrši sukladno investicijskom projektu, po ispostavljenim fakturama izvođača radova nakon 
završetka 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 ("N.N." 117/01). 

VIII 

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

Klasa: 351-04/04-01/02 
Urbroj: 2125/01-02-04-01 

 
ZAMJENIK 
PREDSJEDNIKA POGLAVARSTVA 

Katica Prpić, ing., v.r. 

 

 
5. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja za uređenje 
nogostupa i rekonstrukciju niskonaponske mreže u Gospiću  

Na temelju čl. 15. Zakona o javnoj nabavi ("N.N." br. 117/01) i čl. 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik 
Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 03. veljače 2004. 
godine donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K  

o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu 
javnog nadmetanja za uređenje nogostupa i rekonstrukciju  

niskonaponske mreže u Gospiću 

 
I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za provedbu javnog nadmetanja za uređenje nogostupa i rekonstrukciju 
niskonaponske mreže u Gospiću u sastavu: 

 
1. Pavao Pavelić, dipl. ing. - predsjednik 
2. Antonija Pocrnić, dipl. iur. - član 
3. Ante Valentić, 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 odgovorni su 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 i rekonstrukcija niskonaponske mreže 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 ("N.N." br. 117/01). 

 
V 

 
Planirana vrijednost nabave iz točke IV ovog Zaključka je 2.200,000,00 kn. 

 
VI 

Plaćanje se vrši sukladno investicijskom projektu, po ispostavljenim fakturama izvođača radova nakon 
završetka 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 ("N.N." 117/01). 

 
VIII 

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

Klasa: 340-03/04-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-04-01 

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

 
6. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja uređenja korita i 
šetnice uz rijeku Novčicu 

Na temelju čl. 15. Zakona o javnoj nabavi ("N.N." br. 117/01) i čl. 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik 
Grada Gospića" br. 7/01) Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 03. veljače 2004. 
godine donijelo je 

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

javnog nadmetanja uređenja korita i šetnice uz rijeku Novčicu  

 
I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za provedbu javnog nadmetanja uređenja korita i šetnice uz rijeku Novčicu u 
sastavu: 

1. Katica Prpić, ing. - predsjednik 
2. Antonija Pocrnić, dipl. iur. - član 
3. Pavao Pavelić, dipl. ing. - član 
4. Željko Delač - član 
5. Mile Uremović, 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 odgovorni su 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 korita i šetnice uz rijeku Novčicu. 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 ("N.N." 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 nakon 
završetka 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 ("N.N." 117/01). 

VIII 

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

Klasa: 351-04/04-01/03 
Urbroj: 2125/01-02-04-01 

ZAMJENIK 
PREDSJEDNIKA POGLAVARSTVA 

Katica Prpić, ing., v.r.  

7. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja Dječjeg vrtića u 
Ličkom Osiku - adaptacija građevine u sklopu Doma zdravlja Lički Osik 

Na temelju čl. 15. Zakona o javnoj nabavi ("N.N." br. 117/01) i čl. 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik 
Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 03. veljače 2004. 
godine donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K  

o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu 
javnog nadmetanja Dječjeg vrtića u Ličkom Osiku - adaptacija građevine u sklopu  

Doma zdravlja Lički Osik 

 
I 



Osniva se Stručno povjerenstvo za provedbu javnog nadmetanja Dječjeg vrtića u Ličkom Osiku - adaptacija 
građevine u sklopu Doma zdravlja Lički Osik u sastavu: 

 
1. Pavao Pavelić, dipl. ing. - predsjednik 
2. Marta Grgurić, dipl. uč. - član 
3. Mile Nikšić - 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 odgovorni su 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 Dječji vrtić u Ličkom Osiku - adaptacija građevine u sklopu Doma zdravlja 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 ("N.N." 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 nakon 
završetka 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 ("N.N." 117/01). 

 
VIII 

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

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

 
ZAMJENIK 
PREDSJEDNIKA POGLAVARSTVA 

Katica Prpić, ing., v.r. 



 
8. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja izgradnje 
mrtvačnice i uređenja groblja Svete Marije Magdalene u Gospiću 

Na temelju čl. 15. Zakona o javnoj nabavi ("N.N." br. 117/01) i čl. 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik 
Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 03. veljače 2004. 
godine donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K  

o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu 
javnog nadmetanja izgradnje mrtvačnice i uređenja groblja  

Svete Marije Magdalene u Gospiću 

 
I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za provedbu javnog nadmetanja izgradnje mrtvačnice i uređenje groblja Svete 
Marije Magdalene u Gospiću u sastavu: 

 
1. Pavao Pavelić, dipl. ing. - predsjednik 
2. Antonija Pocrnić, dipl. iur. - član 
3. Mile Uremović, 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 odgovorni su 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 i uređenje groblja Svete 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 ("N.N." 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 nakon 
završetka 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 ("N.N." 117/01). 



VIII 

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

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

ZAMJENIK 
PREDSJEDNIKA POGLAVARSTVA 

 
Katica Prpić, ing., v.r.  

 
9. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno prikupljanje ponuda za nabavu 
fotokopirnog aparata, fax uređaja i audio uređaja za snimanje 

  

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 03. veljače 2004. godine donosi 

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

prikupljanje ponuda za nabavu fotokopirnog 
aparata, fax uređaja i audio uređaja za snimanje 

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda za nabavu fotokopirnog 
aparata, fax uređaja i audio uređaja za snimanje u sastavu: 

1. Pavao Pavelić, dipl. ing. - predsjednik 
2. Mandica Ratković - član 
3. Katarina Konjikovac - član  

 
II 

Stručno povjerenstvo iz točke I ovog Zaključka priprema 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: 650-02/04-01-02 
Urbroj: 2125/01-02-04-01 
 
ZAMJENIK 
PREDSJEDNIKA POGLAVARSTVA 

Katica Prpić, ing., v.r. 

 


