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S A D R Ž A J 

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

1. ODLUKA o primjeni Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u pogledu plaća i materijalnih 

prava na zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Gospić 

2. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Grada Gospića 

 

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA GOSPIĆA 

1. ODLUKA o ustrojavanju Kataloga informacija odjela Grada Gospića 

- KATALOG informacija Grada Gospića 

2. ZAKLJUĈAK o odobrenju financijskih sredstava za sanaciju krovišta i zabatnog zida na zgradi M. Kraljevića 10 

u Gospiću 

3. ZAKLJUĈAK o osnivanju Struĉnog povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja za ureĊenje korita i šetnice 

uz rijeku Novĉicu  

4. ZAKLJUĈAK o osnivanju Struĉnog povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja ureĊenja parka «Ĉardak» i 

Bilajske ulice 

5. ZAKLJUĈAK o osnivanju Struĉnog povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja za rekonstrukciju javne 

rasvjete u Bilajskoj ulici 

6. ZAKLJUĈAK o osnivanju Struĉnog povjerenstva za ograniĉeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda za 

obavljanje Struĉnog nadzora za izvoĊenje radova ureĊenja korita i šetnice uz rijeku Novĉicu 

7. ZAKLJUĈAK o osnivanju Struĉnog povjerenstva za ograniĉeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda za 

obavljanje Struĉnog nadzora za ureĊenje parka «Ĉardak» i Bilajske ulice 

8. ZAKLJUĈAK o osnivanju Struĉnog povjerenstva za ograniĉeno prikupljanje ponuda za izradu kipa «Vili 

Velebita» 

9. ZAKLJUĈAK o osnivanju Struĉnog povjerenstva za ograniĉeno prikupljanje ponuda za izvoĊenje radova na 

zgradi u ulici Miroslava Kraljevića 10, u Gospiću 

10. ZAKLJUĈAK o osnivanju Struĉnog povjerenstva za ograniĉeno prikupljanje ponuda za ureĊenje uredskih 

prostorija u Kaniškoj ulici br. 6 

11. ZAKLJUĈAK o osnivanju Struĉnog povjerenstva za ograniĉeno prikupljanje ponuda za ureĊenje poslovnog 

prostora u ulici Dr. Ante Starĉevića 17 u Gospiću 

12. ZAKLJUĈAK o osnivanju Struĉnog povjerenstva za ograniĉeno prikupljanje ponuda za izgradnju nogostupa i 

javne rasvjete u naselju Liĉki Osik 

13. ZAKLJUĈAK o osnivanju Struĉnog povjerenstva za izradu parcelacijskog elaborata u sklopu Projekta 

sreĊivanja zemljišnih knjiga 

14. ZAKLJUĈAK o osnivanju Struĉnog povjerenstva za primopredaju izvedenih radova 

15. ZAKLJUĈAK o osnivanju Povjerenstva za primopredaju stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada 

Gospića  

 

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

1. ODLUKA o primjeni Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u pogledu plaća i 

materijalnih prava na zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Gospić 

Na temelju ĉlanka 110. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike («Narodne novine» br. 

92/04, 141/04 i 150/04), Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje 

redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u tekućoj godini i ĉlanka 13. Statuta Grada Gospića («Službeni 

vjesnik Grada Gospića» br. 7/01) Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 29. ožujka 2005. 

godine donosi 



 

O D L U K U 

o primjeni Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike  

u pogledu plaća i materijalnih prava na zaposlene  

u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Gospić 

 

I. 

Ovom Odlukom Grad Gospić kao osnivaĉ, obvezuje se u pogledu osnovice za izraĉun plaća i materijalnih prava 

zaposlenika Javnih vatrogasnih postrojbi u tekućoj godini, primjenjivati odredbe Kolektivnog ugovora za 

državne službenike i namještenike. 

 

II. 

Sredstva za isplatu plaća i materijalnih prava zaposlenika iz toĉke I. ove Odluke utvrĊuju se Odlukom o 

minimalnim financijskim sredstvima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne 

postrojbe Gospić u tekućoj godini, a koje će Grad Gospić ostvarivati u cijelosti s pozicije «Dodatna sredstva 

izravnanja za decentralizirane funkcije u Državnom proraĉunu Republike Hrvatske za tekuću godinu». 

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom vjesniku Grada Gospića», a primjenjuje se od 01. 

lipnja 2004. godine. 

Klasa:119-01/05-01/01 

Urbroj 2125/01-01-05-03 

Gospić, 29. ožujka 2005. godine  

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

GRADA GOSPIĆA 

Milan Štimac, prof., v.r. 

 

2. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Grada Gospića 

Na temelju ĉlanka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03 - proĉišćeni tekst, 

178/04) i ĉlanka13. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko vijeće Grada 

Gospića na sjednici održanoj dana 29. ožujka 2005. godine donosi 

O D L U K U  

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Grada Gospića 

 

Ĉlanak 1. 

U Odluci o komunalnoj naknadi Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 9/01, 3/02, 5/03, 3/04), 

ĉlanak 7. dopunjuje se slijedećim toĉkama: 

"14. vodne graĊevine za korištenje voda"……………………………………5,00 

"15. proizvodnja mineralne vode"……………………………………………5,00 

"16. ostale djelatnosti"………………………………………………………..2,00 

Toĉka 6. mijenja se i glasi: 

"6. za graĊevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti utvrĊuje se koeficijent namjene u 

iznosu od 10% koeficijenta namjene odreĊenog za pojedini poslovni prostor". 

Ĉlanak 2. 



Ĉlanak 8. mijenja se i glasi: 

Za poslovni se prostor i graĊevno zemljište koji služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u sluĉaju kad se 

poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se za 

50% ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor, odnosno neizgraĊeno graĊevinsko 

zemljište. 

Za hotele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje komunalne naknade ne može biti veća od 1,5% 

ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima 

koji se nalaze na podruĉju Grada Gospića. 

 

Ĉlanak 3. 

Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom vjesniku Grada Gospića», a primjenjuje se od 01. travnja 

2005. godine. 

Klasa: 363-03/02-01/01 

Urbroj: 2125/01-01-05-07 

Gospić, 29. ožujka 2005. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

GRADA GOSPIĆA 

Milan Štimac, prof., v.r. 

 

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA GOSPIĆA 

1. ODLUKA o ustrojavanju Kataloga informacija odjela Grada Gospića 

- KATALOG informacija Grada Gospića 

Na temelju ĉlanka 22. stavka 4. Zakona o pravima 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 15. ožujka 2005. godine donijelo je  

 

O D L U K U  

o ustrojavanju Kataloga informacija 

odjela Grada Gospića 

 

Ĉlanak 1. 

Ovom Odlukom ustrojava se Katalog informacija koje posjeduju, raspolažu ili nadziru odjeli Grada Gospića 

(Gradsko vijeće, Gradsko poglavarstvo, Gradonaĉelnik i upravni odjeli), s ciljem ostvarivanja prava na pristup 

informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama.  

Ĉlanak 2. 

Ovlaštenik prava na pristup informaciji ostvaruje pravo podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva službeniku 

za informiranje Grada Gospića na adresu: Grad Gospić, Ured gradskih tijela, Budaĉka 55, 53 000 Gospić, a 

zahtjev se može predati i u pisarnicu Grada Gospića soba br. 25 ili putem elektroniĉke pošte adresa: tajnik @ 

grad-gospić. htnet.hr. 

Usmeni zahtjev primit će na zapisnik službenik za informiranje svakim radnim danom od 9,00 - 14,00 sati u 

sobi br. 32, Ured gradskih tijela. 

Zahtjev se može podnijeti i putem telefaxa na broj 574 - 177. 

 

Ĉlanak 3.  

Zahtjev iz ĉlanka 2. ove Odluke službenik za informiranje ustupa upravnom odjelu iz ĉijeg djelokruga rada se 

traži informacija. 

Ustupanje zahtjeva ne podrazumijeva produženje roka za ostvarivanje prava na pristup informaciji. 

O rješavanju zahtjeva u roku utvrĊenom Zakonom brine službenik za informiranje.  



 

Ĉlanak 4.  

Sastavni dio ove Odluke je Katalog informacija Grada Gospića. 

Ĉlanak 5. 

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

Klasa: 008-02/05-01/01 

Urbroj: 2125/01-02-05-02 

Gospić, 15. ožujka 2005. godine  

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

2. ZAKLJUĈAK o odobrenju financijskih sredstava za sanaciju krovišta i zabatnog zida na zgradi M. 

Kraljevića 10 u Gospiću 

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

poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 15. ožujka 2005. godine donosi 

Z A K L J U Ĉ A K 

o odobrenju financijskih sredstava za sanaciju 

krovišta i zabatnog zida na zgradi M. Kraljevića 10 u Gospiću 

 

I  

Odobravaju se financijska sredstva za sanaciju krovišta i zabatnog zida na zgradi u ulici M. Kraljevića 10 u 

Gospiću u iznosu od 100.000,00 kuna. 

 

II 

 

Sredstva iz toĉke I ovog Zakljuĉka, doznaĉit će se izvoĊaĉu radova. 

 

III 

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

Klasa: 361-01/05-01/18 

Urbroj: 2125/01-02-05-03 

Gospić, 15. ožujka 2005. godine 

 

 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r.  

 

3. ZAKLJUĈAK o osnivanju Struĉnog povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja za ureĊenje 

korita i šetnice uz rijeku Novĉicu  



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

vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 15. ožujka 

2005. godine donosi 

 

Z A K L J U Ĉ A K 

o osnivanju Struĉnog povjerenstva 

za provedbu javnog nadmetanja za ureĊenje 

korita i šetnice uz rijeku Novĉicu  

 

I 

Osniva se Struĉno povjerenstvo za provedbu javnog nadmetanja za ureĊenje korita i šetnice uz rijeku Novĉicu u 

sastavu: 

1. Pavao Pavelić, dipl. ing. - predsjednik 

2. Nenad Bubaš - ĉlan 

3. Ana Mari Bašić - 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 ureĊenje korita i šetnice uz rijeku Novĉicu. 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 ("N.N." br. 117/01). 

V 

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. 

VI 

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 ("N.N." 117/01). 

VII 

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

 

Klasa: 361-02/05-01/05 

Urbroj: 2125/01-02-05-02 

Gospić, 15. ožujka 2005. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

GRADA GOSPIĆA 



Milan Kolić, v.r. 

 

4. ZAKLJUĈAK o osnivanju Struĉnog povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja ureĊenja parka 

«Ĉardak» i Bilajske ulice 

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

vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 15. ožujka 

2005. godine donosi  

 

Z A K L J U Ĉ A K 

o osnivanju Struĉnog povjerenstva  

za provedbu javnog nadmetanja ureĊenja 

parka „Ĉardak" i Bilajske ulice 

 

I 

Osniva se Struĉno povjerenstvo za provedbu javnog nadmetanja ureĊenja parka "Ĉardak" i Bilajske ulice u 

sastavu: 

1. Pavao Pavelić, dipl. ing. - predsjednik 

2. Nenad Bubaš - ĉlan 

3. Ana Mari Bašić - 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 ureĊenje parka "Ĉardak" i Bilajske ulice. 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 ("N.N." br. 117/01). 

V 

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. 

VI 

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 ("N.N." 117/01). 

VII 

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

 

Klasa: 361-02/05-01/06 



Urbroj: 2125/01-02-05-01 

Gospić, 15. ožujka 2005. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

5. ZAKLJUĈAK o osnivanju Struĉnog povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja za rekonstrukciju 

javne rasvjete u Bilajskoj ulici 

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

vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 15. ožujka 

2005. godine donosi 

 

Z A K L J U Ĉ A K 

o osnivanju Struĉnog povjerenstva 

za provedbu javnog nadmetanja za rekonstrukciju 

javne rasvjete u Bilajskoj ulici 

 

I 

Osniva se Struĉno povjerenstvo za provedbu javnog nadmetanja za rekonstrukciju javne rasvjete u Bilajskoj 

ulici u sastavu: 

1. Pavao Pavelić, dipl. ing. - predsjednik 

2. Dane Kulaš - ĉlan 

3. Ana Mari Bašić- 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 javne rasvjete u Bilajskoj ulici. 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 ("N.N." br. 117/01). 

V 

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. 

VI 

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 ("N.N." 117/01). 

VII 



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

 

Klasa: 361-02/05-01/07 

Urbroj: 2125/01-02-05-01 

Gospić, 15. ožujka 2005. godine 

 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

6. ZAKLJUĈAK o osnivanju Struĉnog povjerenstva za ograniĉeno prikupljanje, otvaranje i odabir 

ponuda za obavljanje Struĉnog nadzora za izvoĊenje radova ureĊenja korita i šetnice uz rijeku 

Novĉicu 

Na temelju ĉlanka 6. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti («Narodne novine» br. 

14/02) i ĉlanka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko poglavarstvo 

Grada Gospića na sjednici održanoj dana 15. ožujka 2005. godine donosi 

 

Z A K L J U Ĉ A K  

o osnivanju Struĉnog povjerenstva za 

ograniĉeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda 

za obavljanje Struĉnog nadzora na izvoĊenju radova  

ureĊenja korita i šetnice uz rijeku Novĉicu 

 

I 

Osniva se Struĉno povjerenstvo za ograniĉeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda za obavljanje Struĉnog 

nadzora na izvoĊenju radova ureĊenja korita i šetnice uz rijeku Novĉicu u sastavu:  

1. Pavao Pavelić, dipl. ing. - predsjednik 

2. Nenad Bubaš - ĉlan 

3. Ana Mari Bašić - ĉlan 

 

II 

Struĉno povjerenstvo iz toĉke I ovog Zakljuĉka priprema i provodi postupak nabave sukladno Uredbi o 

postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti. 

 

III 

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

Klasa: 361-02/05-01/03 

Urbroj: 2125/01-02-05-02 

Gospić, 15. ožujka 2005. godine 

 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

7. ZAKLJUĈAK o osnivanju Struĉnog povjerenstva za ograniĉeno prikupljanje, otvaranje i odabir 

ponuda za obavljanje Struĉnog nadzora za ureĊenje parka «Ĉardak» i Bilajske ulice 



Na temelju ĉlanka 6. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti («Narodne novine» br. 

14/02) i ĉlanka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko poglavarstvo 

Grada Gospića na sjednici održanoj dana 15. ožujka 2005. godine donosi 

 

Z A K L J U Ĉ A K  

o osnivanju Struĉnog povjerenstva za 

ograniĉeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda  

za obavljanje Struĉnog nadzora za ureĊenje parka «Ĉardak» 

i Bilajske ulice  

 

I 

Osniva se Struĉno povjerenstvo za ograniĉeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda za obavljanje Struĉnog 

nadzora za ureĊenje parka «Ĉardak» i Bilajske ulice u Gospiću u sastavu:  

1. Pavao Pavelić, dipl. ing. - predsjednik 

2. Nenad Bubaš - ĉlan 

3. Ana Mari Bašić - ĉlan 

 

II 

Struĉno povjerenstvo iz toĉke I ovog Zakljuĉka priprema i provodi postupak nabave sukladno Uredbi o 

postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti. 

 

III 

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

Klasa: 361-02/05-01/08 

Urbroj: 2125/01-02-05-01 

Gospić, 15. ožujka 2005. godine 

 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 

8. ZAKLJUĈAK o osnivanju Struĉnog povjerenstva za ograniĉeno prikupljanje ponuda za izradu kipa 

«Vili Velebita» 

Na temelju ĉlanka 6. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti («Narodne novine» br. 

14/02) i ĉlanka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko poglavarstvo 

Grada Gospića na sjednici održanoj dana 15. ožujka 2005. godine donosi 

Z A K L J U Ĉ A K 

o osnivanju Struĉnog povjerenstva za ograniĉeno 

prikupljanje ponuda za izradu kipa «Vili Velebita»  

 

I 

Osniva se Struĉno povjerenstvo za ograniĉeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda za izradu kipa «Vili 

Velebita», u sastavu: 

1. Pavao Pavelić, dipl. ing. - predsjednik 



2. Nenad Bubaš - ĉlan 

3. Ana Mari Bašić - ĉlan 

 

II 

Struĉno povjerenstvo iz toĉke I ovog Zakljuĉka priprema i provodi postupak nabave sukladno Uredbi o 

postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti. 

 

III 

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

 

Klasa: 361-02/05-01/02 

Urbroj: 2125/01-02-05-02 

Gospić, 15. ožujka 2005. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

9. ZAKLJUĈAK o osnivanju Struĉnog povjerenstva za ograniĉeno prikupljanje ponuda za izvoĊenje 

radova na zgradi u ulici Miroslava Kraljevića 10, u Gospiću 

Na temelju ĉlanka 6. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti («Narodne novine» br. 

14/02) i ĉlanka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko poglavarstvo 

Grada Gospića na sjednici održanoj dana 15. ožujka 2005. godine donosi 

 

Z A K L J U Ĉ A K 

o osnivanju Struĉnog povjerenstva za ograniĉeno 

prikupljanje ponuda za izvoĊenje radova na zgradi  

u ulici Miroslava Kraljevića 10, u Gospiću  

 

I 

Osniva se Struĉno povjerenstvo za ograniĉeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda za izvoĊenje radova na 

zgradi u ulici Miroslava Kraljevića 10, u Gospiću, u sastavu: 

1. Pavao Pavelić, dipl. ing. - predsjednik 

2. Nenad Bubaš - ĉlan 

3. Marijan Šega - ĉlan 

II 

Struĉno povjerenstvo iz toĉke I ovog Zakljuĉka priprema i provodi postupak nabave sukladno Uredbi o 

postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti. 

 

III 

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

 

Klasa: 361-02/05-01/13 



Urbroj: 2125/01-02-05-01 

Gospić, 15. ožujka 2005. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

10. ZAKLJUĈAK o osnivanju Struĉnog povjerenstva za ograniĉeno prikupljanje ponuda za ureĊenje 

uredskih prostorija u Kaniškoj ulici br. 6 

Na temelju ĉlanka 6. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti («Narodne novine» br. 

14/02) i ĉlanka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko poglavarstvo 

Grada Gospića na sjednici održanoj dana 15. ožujka 2005. godine donosi 

 

Z A K L J U Ĉ A K 

o osnivanju Struĉnog povjerenstva za 

ograniĉeno prikupljanje ponuda za ureĊenje  

uredskih prostorija u Kaniškoj ulici br. 6 

I 

Osniva se Struĉno povjerenstvo za ograniĉeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda za ureĊenje uredskih 

prostorija u Kaniškoj ulici br. 6, u sastavu: 

1. Pavao Pavelić, dipl. ing. - predsjednik 

2. Nenad Bubaš - ĉlan 

3. Ivan Radošević - ĉlan 

 

II 

Struĉno povjerenstvo iz toĉke I ovog Zakljuĉka priprema i provodi postupak nabave sukladno Uredbi o 

postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti. 

 

III 

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

Klasa: 361-02/05-01/09 

Urbroj: 2125/01-02-05-01 

Gospić, 15. ožujka 2005. godine 

 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

11. ZAKLJUĈAK o osnivanju Struĉnog povjerenstva za ograniĉeno prikupljanje ponuda za ureĊenje 

poslovnog prostora u ulici Dr. Ante Starĉevića 17 u Gospiću 

Na temelju ĉlanka 6. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti («Narodne novine» br. 

14/02) i ĉlanka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko poglavarstvo 

Grada Gospića na sjednici održanoj dana 15. ožujka 2005. godine donosi 

 

Z A K L J U Ĉ A K  

o osnivanju Struĉnog povjerenstva za ograniĉeno 



prikupljanje ponuda za ureĊenje poslovnog prostora u 

ulici Dr. Ante Starĉevića 17 u Gospiću  

 

I 

Osniva se Struĉno povjerenstvo za ograniĉeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda 

za ureĊenje poslovnog prostora u ulici Dr. Ante Starĉevića 17 u sastavu:  

1. Pavao Pavelić, dipl. ing. - predsjednik 

2. Nenad Bubaš - ĉlan 

3. Tomislav Rukavina - ĉlan 

II 

Struĉno povjerenstvo iz toĉke I ovog Zakljuĉka priprema i provodi postupak nabave sukladno Uredbi o 

postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti. 

 

III 

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

 

Klasa: 361-02/05-01/12 

Urbroj: 2125/01-02-05-01 

Gospić, 15. ožujka 2005. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

12. ZAKLJUĈAK o osnivanju Struĉnog povjerenstva za ograniĉeno prikupljanje ponuda za izgradnju 

nogostupa i javne rasvjete u naselju Liĉki Osik 

Na temelju ĉlanka 6. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti («Narodne novine» br. 

14/02) i ĉlanka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko poglavarstvo 

Grada Gospića na sjednici održanoj dana 15. ožujka 2005. godine donosi 

 

Z A K L J U Ĉ A K 

o osnivanju Struĉnog povjerenstva za 

ograniĉeno prikupljanje ponuda za izgradnju 

nogostupa i javne rasvjete u naselju Liĉki Osik 

 

I 

Osniva se Struĉno povjerenstvo za ograniĉeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda za izgradnju nogostupa i 

javne rasvjete u naselju Liĉki Osik u sastavu: 

1. Pavao Pavelić, dipl. ing. - predsjednik 

2. Nenad Bubaš - ĉlan 

3. Ivica Puškarić - ĉlan 

II 

Struĉno povjerenstvo iz toĉke I ovog Zakljuĉka priprema i provodi postupak nabave sukladno Uredbi o 

postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti. 



 

III 

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

Klasa: 361-02/05-01/10 

Urbroj: 2125/01-02-05-01 

Gospić, 15. ožujka 2005. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

13. ZAKLJUĈAK o osnivanju Struĉnog povjerenstva za izradu parcelacijskog elaborata u sklopu 

Projekta sreĊivanja zemljišnih knjiga 

Na temelju ĉlanka 6. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti («Narodne novine» br. 

14/02) i ĉlanka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko poglavarstvo 

Grada Gospića na sjednici održanoj dana 15. ožujka 2005. godine donosi  

 

Z A K L J U Ĉ A K  

o osnivanju Struĉnog povjerenstva za 

izradu parcelacijskog elaborata u sklopu 

Projekta sreĊivanja zemljišnih knjiga  

 

I 

Osniva se Struĉno povjerenstvo za ograniĉeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda 

za izradu parcelacijskog elaborata u sklopu Projekta sreĊivanja zemljišnih knjiga u sastavu:  

 

1. Slaven Stilinović, dipl. ing. - predsjednik 

2. Ivo Josipović, dipl. ing. - ĉlan 

3. Antonija Pocrnić, dipl. iur. - ĉlan 

 

II 

Struĉno povjerenstvo iz toĉke I ovog Zakljuĉka priprema i provodi postupak nabave sukladno Uredbi o 

postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti. 

 

III 

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

Klasa: 361-02/05-01/11 

Urbroj: 2125/01-02-05-01 

Gospić, 15. ožujka 2005. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

14. ZAKLJUĈAK o osnivanju Struĉnog povjerenstva za primopredaju izvedenih radova 



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

poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 15. ožujka 2005. godine donosi 

 

Z A K L J U Ĉ A K  

o osnivanju Struĉnog povjerenstva za 

primopredaju izvedenih radova  

I 

Osniva se Struĉno povjerenstvo za primopredaju izvedenih radova u sastavu: 

 

1. Pavao Pavelić, dipl. ing. - predsjednik 

2. Nenad Bubaš - ĉlan 

3. Marija Alešković - ĉlan 

II 

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

Klasa: 361-02/05-01/04 

Urbroj: 2125/01-02-05-02 

Gospić, 15. ožujka 2005. godine 

 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

15. ZAKLJUĈAK o osnivanju Povjerenstva za primopredaju stambenih i poslovnih prostora u 

vlasništvu Grada Gospića  

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

poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 15. ožujka 2005. godine donosi 

Z A K LJ U Ĉ A K 

o osnivanju Povjerenstva za primopredaju 

stambenih i poslovnih prostora 

u vlasništvu Grada Gospića 

 

I 

Osniva se Povjerenstvo za primopredaju stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Gospića.  

U Povjerenstvo se imenuju: 

1. Pavao Pavelić, dipl. ing. - predsjednik Povjerenstva 

2. Nenad Bubaš - ĉlan 

3. Katarina Devĉić - ĉlan 

II 

Zadatak Povjerenstava je utvrditi stanje stambenih i poslovnih prostora na dan primopredaje, te saĉiniti 

Zapisnik koji će biti sastavni dio Ugovora o najmu stanova i Ugovora o zakupu poslovnih prostora. 



III 

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

 

Klasa: 371-01/05-01/04 

Urbroj: 2125/01-02-05-02 

Gospić, 15. ožujka 2005. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 


