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AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

 

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAĈUNA GRADA GOSPIĆA ZA 2004. GODINU 

>>> zip dokument <<< 

posebni dio 

>>> zip dokument <<< 

 

2. ODLUKA o Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proraĉuna Grada Gospića za 2004. 

godinu  

  

Temeljem ĉl. 36. Zakona o proraĉunu («N.N.» 96/03), ĉlanka 50. i 52. Statuta Grada Gospića («Službeni 

vjesnik Grada Gospića» br. 7/01) i ĉlanka 4. Odluke o izvršavanju Proraĉuna Grada Gospića za 2004. godinu 

(«Službeni vjesnik Grada Gospića» br.2/04), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 16. 

studenog 2004. godine donijelo je 

 

O D L U K U 

o Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proraĉuna 

Grada Gospića za 2004. godinu 

Ĉlanak 1. 

 

U Odluci o izvršavanju Proraĉuna Grada Gospića za 2004. godinu («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 2/04) u 

http://www.gospic.hr/uprava/IzmjeneProracuna12_04.%20godinu.zip
http://www.gospic.hr/uprava/IzmjeneProracuna12_04_posebni.zip


ĉlanku 3. iznos od « 41.766.953 kn» zamjenjuje se iznosom od  

«44.643.408 kn», a iznos od «640.000 kn» iznosom od «615.000 kn». 

 

Ĉlanak 2. 

 

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

Klasa: 400-08/04-01/17  

Urbroj: 2125/01-01-04-03 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

GRADA GOSPIĆA 

Milan Štimac, prof., v.r. 

 

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA GOSPIĆA 

1. RJEŠENJE o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Gospić 

Na temelju stavka 1 ĉlanka 30. Zakona o vatrogastvu (proĉišćeni tekst) («Narodne novine» br. 139/04) i ĉlanka 

41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića 

na sjednici održanoj dana 03. studenog 2004. godine donijelo je  

R J E Š E N J E 

o imenovanju zapovjednika 

Javne vatrogasne postrojbe Gospić 

 

I 

Gradsko poglavarstvo Grada Gospića, na prijedlog Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Gospić, za 

zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Gospić imenuje Milu Asića iz Gospića, K. Brkljaĉića 29. 

 

II 

Mile Asić na navedenu dužnost imenuje se na vrijeme od ĉetiri (4) godine. 

 

III 

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

 

Klasa: 119-01/04-01/04 

Urbroj: 2125/01-02-04-02 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r.  

 

2. ZAKLJUĈAK o ustupanju prava korištenja zgrade u ulici Miroslava Kraljevića br. 2 u Gospiću MUP-

u, PU Liĉko-senjskoj, Policijskoj postaji Gospić 



Na temelju ĉlanka 1. stavak 1. Zakona o dopuni zakona o vlasništvu i dr. stvarnim pravima ("Narodne novine" 

br. 73/00), te ĉlanka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko 

poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 19. listopada 2004. godine donijelo je  

 

Z A K L J U Ĉ A K  

o ustupanju prava korištenja zgrade u ulici  

Miroslava Kraljevića br. 2 u Gospiću MUP-u,  

PU Liĉko-senjskoj, Policijskoj postaji Gospić 

 

I 

Ustupa se pravo korištenja zgrade u ulici Miroslava Kraljevića br. 2 u Gospiću MUP-u, PU Liĉko-senjskoj, 

Policijskoj postaji Gospić, bez naknade, za potrebe smještaja i obavljanja redovite djelatnosti. 

II 

Pravo korištenja iz toĉke I ovog Zakljuĉka ustupa se do konaĉnog rješenja adekvatnog smještaja Policijske 

postaje u Gospiću, a najduže 4 godine. 

 

III 

Ovlašćuje se Gradonaĉelnik da sklopi Ugovor s Policijskom upravom Liĉko-senjskom. 

IV 

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

Klasa: 372-03/04-01/10 

Urbroj: 2125/01-02-04-04 

 

 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

3. ZAKLJUĈAK o utvrĊivanju troškova prikljuĉenja na sustav javne odvodnje otpadnih voda u 

Pazariškoj ulici u Gospiću 

 
Sukladno ĉlanku 5. Odluke o prikljuĉenju na sustav javne odvodnje otpadnih voda grada Gospića («Službeni 

vjesnik Grada Gospića» br. 9/01, 6/03) i ĉlanka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» 

br. 7/01), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 19. listopada 2004. godine donosi 

 

Z A K LJ U Ĉ A K 

o utvrĊivanju troškova prikljuĉenja na sustav javne odvodnje 

otpadnih voda u Pazariškoj ulici u Gospiću 

 

I 

Grad Gospić kao investitor projekta izgradnje prikljuĉaka individualnih korisnika na sustav javne odvodnje 

otpadnih voda u Pazariškoj ulici u Gospiću, utvrĊuje troškove izvoĊenja prikljuĉka i naknade za prikljuĉenje po 

korisniku prikljuĉka. 

 

II 



Vlasnik graĊevine plaća cijenu stvarnih troškova i utrošenog materijala na izvedbi prikljuĉka na sustav javne 

odvodnje i otpadnih voda u iznosu od 4.240,23 kn i naknadu za prikljuĉenje u iznosu od 3.757,60 kn, ĉime 

ukupni troškovi prikljuĉenja iznose 7.997,83 kn. 

Specifikacija ukupnih troškova prikljuĉenja ĉini sastavni dio Ugovora o prikljuĉenju na sustav javne odvodnje 

otpadnih voda u Pazariškoj ulici u Gospiću i uvjetima i naĉinu održavanja prikljuĉka (u nastavku: Ugovor). 

 

III 

Troškove prikljuĉenja iz toĉke II ovog Zakljuĉka, korisnik prikljuĉka plaćat će u ratama: 

1. rata u iznosu od 2.000,00 kuna; 

2.,3., i 4 rata. u iznosu od 1.500,00 kuna; 

5. rata u iznosu od 1497,83 kn 

Dospijeće rata na naplatu utvrdit će se ugovorom, a prikupljena sredstva u cijelosti su 

prihod proraĉuna Grada Gospića. 

IV 

Obvezuje se trgovaĉko društvo Usluga d.o.o. Gospić za sklapanje ugovora s korisnicima prikljuĉka. 

V 

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

 

Klasa: 361-01/04-01/41 

Urbroj: 2125/01-02-04-02 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

4. ZAKLJUĈAK o izravnom financiranju ĉlanica Gospićkog športskog saveza iz Proraĉuna Grada 

Gospića za 2004. godinu 

 

Na temelju ĉlanka 41. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko 

poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 19. listopada 2004. godine donijelo je  

Z A K L J U Ĉ A K 

o izravnom financiranju ĉlanica Gospićkog športskog  

saveza iz Proraĉuna Grada Gospića za 2004. godinu  

 

I  

Temeljem Programa javnih potreba u športu Grada Gospića za 2004. godinu ("Službeni vjesnik Grada Gospića" 

br. 2/04) planiran je iznos od 800.000,00 kn za trening, organiziranje i provoĊenje sustava natjecanja u okviru 

aktivnosti Gospićkog športskog saveza. 

 

II 

Zbog nedonošenja Programa javnih potreba u športu za 2004. godinu od strane Gospićkog športskog saveza, te 

nastalih problema u njegovom funkcioniranju, financiranje ĉlanica za za proraĉunsku 2004. godinu vršit će se 

izravnim prijenosom financijskih sredstava ĉlanicama Gospićkog športskog saveza.  

III 

Gospićki športski savez ovim Zakljuĉkom obvezuje se dostaviti Gradu Gospiću financijsko izvješće o utrošenim 

sredstvima doznaĉenim iz Proraĉuna za 2004. god., te dostaviti popis ĉlanica kako bi se nastavilo njihovo 

redovito financiranje. 



Preostala sredstva iz toĉke I ovog Zakljuĉka doznaĉit će se ĉlanicama u visini iznosa utvrĊenih Programom 

javnih potreba Gospićkog športskog saveza, usvojenih od strane Skupštine istog za 2003. god.  

IV 

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

Klasa: 402-04/04-01/10 

Urbroj: 2125/01-02-04-03 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA  

GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

5. ZAKLJUĈAK o imenovanju sluţbenika za informiranje 

 

Na temelju ĉlanka 22. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" br. 172/03) i ĉlanka 41. 

Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na 

sjednici održanoj dana 19. listopada 2004. godine donijelo je 

 

ZAKLJUĈAK  

o imenovanju sluţbenika za informiranje  

 

I 

Ovim Zakljuĉkom imenuje se tajnik Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva Grada Gospića Petar Krmpotić, 

dipl. politolog, službenikom za informiranje Grada Gospića. 

 

II 

Službenik za informiranje obavlja poslove propisane ĉlankom 22. Zakona o pravu na pristup informacijama. 

 

III 

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

 

Klasa: 008-02/04-01/02 

Urbroj: 2125/01-02-04-03 

 

 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA  

GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

6. ZAKLJUĈAK o osnivanju Struĉnog povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja za izgradnju 

Zone poslovnih namjena Smiljansko polje - I faza 

 

Na temelju ĉl. 15. Zakona o javnoj nabavi ("NN" br. 117/01) i ĉl. 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik 

Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 19. listopada 2004. 

godine donijelo je 



 

Z A K L J U Ĉ A K  

o osnivanju Struĉnog povjerenstva za provedbu 

javnog nadmetanja za izgradnju Zone poslovnih namjena 

Smiljansko polje - I faza 

I 

Osniva se Struĉno povjerenstvo za provedbu javnog nadmetanja za izgradnju Zone poslovnih namjena 

Smiljansko polje - I faza u sastavu: 

1. Katica Prpić, dipl. ing. - predsjednik 

2. Slaven Stilinović, dipl. ing. - ĉlan 

3. Mile Uremović, dipl. ing. - ĉlan 

 

II 

Struĉno povjerenstvo iz toĉke I ovog Zakljuĉka priprema i provodi postupak nabave, usmjerava rad struĉnih 

službi naruĉitelja, neovisnih struĉnih osoba ili zastupnika koje naruĉitelj ovlasti za obavljanje odreĊenih poslova 

vezanih za potrebe postupka nabave. Ĉlanovi Struĉnog povjerenstva odgovorni su za svoj rad naruĉitelju. 

U sluĉaju sukoba interesa ĉlanovi Povjerenstva mogu tražiti zamjenu i dati objašnjenje svog stava ako se ne 

slažu sa stavom većine i to unijeti u zapisnik. 

 

III 

Naruĉitelj nabave je Grad Gospić, Budaĉka 55, Gospić, MB 0441015. 

 

IV 

Predmet postupka nabave je izgradnja Zone poslovnih namjena Smiljansko polje - I faza. 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 utvrĊuje se sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ("NN" br. 117/01). 

 

V 

Planirana vrijednost nabave iz toĉke IV ovog Zakljuĉka je 2.000.000,00 kn, iz bespovratnih sredstava fonda za 

Regionalni razvoj. 

 

VI 

Plaćanje se vrši sukladno investicijskom projektu, po ispostavljenim fakturama izvoĊaĉa radova nakon 

završetka radova, a isplate se vrše iz sredstava za nabavu osiguranih u gradskom proraĉunu. 

VII 

Odgovorna osoba za predmetnu nabavu je Milan Kolić, gradonaĉelnik Grada Gospića koji odgovara za odabrani 

naĉin nabave, za primjenu i provedbu postupka nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi ("NN" 117/01). 

VIII 

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

Klasa: 361-01/04-01/36 

Urbroj: 2125/01-02-04-02 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

GRADA GOSPIĆA 



Milan Kolić, v.r. 

 

7. ZAKLJUĈAK o osnivanju Povjerenstva za primopredaju poslovnog prostora u ulici Dr. A. Starĉevića 

br. 17 izmeĊu Grada Gospića i Visoĉice d.d. (u steĉaju) 

Na temelju ĉlanka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko 

poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 03. studenog 2004. godine donosi 

Z A K LJ U Ĉ A K 

o osnivanju Povjerenstva za primopredaju poslovnog 

prostora u ulici Dr. A. Starĉevića br. 17 izmeĊu  

Grada Gospića i Visoĉica d.d. (u steĉaju) 

 

I 

Osniva se Povjerenstvo za primopredaju poslovnog prostora u ulici Dr. A. Starĉevića br. 17, izmeĊu Grada 

Gospića i Visoĉica d.d. (u steĉaju), koji u naravi predstavlja skladište-suteren, prodavaonica-prizemlje, 

skladište, te kancelarije na I katu.  

U Povjerenstvo se imenuju : 

1. Antonija Pocrnić, dipl. iur., predsjednik Povjerenstva 

2. Ivo Josipović, dipl. ing., ĉlan 

3. Ante Vlahov, ing. graĊ., ĉlan 

4. Marija Alešković, ĉlan 

 

II 

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

Klasa: 372-01/04-01/63 

Urbroj: 2125/01-02-04-02 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 


