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1. ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Dr. 
Jure Turić, Gospić 

 
 

Na temelju članka 86. stavak 2. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine" br. 
59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01, 76/05) i članka 13. Statuta Grada 
Gospića (" Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01) Gradsko vijeće Grada Gospića na 

sjednici održanoj dana 20. rujna 2005. godine donijelo je 

 
O D L U K U  

o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta  
Osnovne škole Dr. Jure Turića 

I 

Daje se suglasnost na prijedlog Statuta Osnovne škole Dr. Jure Turića, Klasa: 112-03/05-
01/1, Urbroj: 2125-19-01-05-01, uz uvjet da se u prijedlogu Statuta:  

1. ) članak 38. stavak 1. dopuni podstavcima koji glase: 
- " donosi Statut uz prethodnu suglasnost osnivača " 

- " donosi godišnji plan i program rada škole i nadzire njegovo izvršavanje " 
- " odlučuje o zahtjevima radnika škole za zaštitu prava iz radnog odnosa " 

2. ) članak 43. stavak 1. dopuni podstavkom koji glasi:  
- " sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne  

imovine prema odluci školskog odbora " 

3) članak 43. stavak 1. podstavak 13 mijenja se i glasi  
- " sklapa samostalno pravne poslove o investicijskim radovima, nabavi proizvedene  

dugotrajne imovine i dodatnim ulaganjima na nefinancijskoj imovini do iznosa  
utvrđenog odlukom predstavničkog tijela osnivača " 

4) članak 48. stavak 4. mijenja se i glasi  
- " Školski odbor imenovat će zamjenika ravnatelju do povratka ravnatelja na posao." 

5.) u članku 50. stavku 1. podstavak 3. briše se 

6.) članak 56. stavak 2. riječi "radnik škole kojeg za to ravnatelj pisano ovlasti" 
zamjenjuju se  

riječima "zamjenik ravnatelja." 

II 

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

Klasa: 012-03/05-01/01 
Urbroj: 2125/01-01-05-03 



Gospić, 20. rujna 2005. godine 
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing. v.r. 

 

 

2. ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Dr. 
Franje Tuđmana, Lički Osik 

Na temelju članka 86. stavak 2. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine" br. 
59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01, 76/05) i članka 13. Statuta Grada 
Gospića (" Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01) Gradsko vijeće Grada Gospića na 
sjednici održanoj dana 20. rujna 2005. godine donijelo je 

 
O D L U K U  

o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta  
Osnovne škole Dr. Franje Tuđmana Lički Osik 

I 

Daje se suglasnost na prijedlog Statuta Osnovne škole Dr. Franje Tuđmana Lički Osik, 
Klasa: 602-01/05-01/2, Urbroj: 2125/26-05-1, uz uvjet da se u prijedlogu Statuta: 

1.) u članku 22 stavku 1. točka 2. i 3. brišu se 

2.) članak 38. stavak 1. dopuni podstavcima koji glase: 
- " donosi Statut uz prethodnu suglasnost osnivača " 

- " donosi godišnji plan i program rada škole i nadzire njegovo izvršavanje" 
- " odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa " 

3.) članak 43. stavak 1. dopuni podstavcima koji glase:  
- " sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne  

imovine prema odluci školskog odbora " 
- " sklapa samostalno pravne poslove o investicijskim radovima, nabavi proizvedene  

dugotrajne imovine i dodatnim ulaganjima na nefinancijskoj imovini do iznosa  
utvrđenog odlukom predstavničkog tijela osnivača ". 

4) članak 48. stavak 4. mijenja se i glasi: 
- " Školski odbor imenovat će zamjenika ravnatelju do povratka ravnatelja na posao". 

5.) u članku 50. stavku 1. podstavak 3. briše se 

6.) članak 56. stavak 2. riječi " radnik škole kojeg za to ravnatelj pisano ovlasti " 
zamjenjuju  

se riječima "zamjenik ravnatelja". 

II 



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

Klasa: 012-03/05-01/02 
Urbroj: 2125/01-01-05-03 

Gospić, 20. rujna 2005. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 
 

 

3. ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Dr. 
Ante Starčević Pazarište - Klanac 

Na temelju članka 86. stavak 2. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine" br. 
59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01, 76/05) i članka 13. Statuta Grada 
Gospića (" Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01) Gradsko vijeće Grada Gospića na 

sjednici održanoj dana 20. rujna 2005. godine donijelo je 

 
O D L U K U  

o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta  
Osnovne škole Dr. Ante Starčević Pazarište Klanac 

 
I 

Daje se suglasnost na prijedlog Statuta Osnovne škole Dr. Ante Starčević Pazarište 
Klanac, Klasa: 602-01/05-01-90, Urbroj: 2125/30-05-01-123, uz uvjet da se u prijedlogu 

Statuta 

1.) članak 38. stavak 1. dopuni podstavcima koji glase: 
- " donosi Statut uz prethodnu suglasnost osnivača " 

- " donosi godišnji plan i program rada škole i nadzire njegovo izvršavanje " 
- " odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa " 

2.) članak 43. stavak 1. dopuni podstavcima koji glase:  
- " sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne  

imovine prema odluci školskog odbora " 
- " sklapa samostalno pravne poslove o investicijskim radovima, nabavi proizvedene  

dugotrajne imovine i dodatnim ulaganjima na nefinancijskoj imovini do iznosa  
utvrđenog odlukom predstavničkog tijela osnivača ". 

3.) članak 49. stavak 2. brišu se riječi " ili ekonomske struke " 

4.) u članku 50. stavku 1. podstavak 3. briše se 



5.) članak 56. stavak 2. riječi " radnik škole kojeg za to ravnatelj pisano ovlasti " 
zamjenjuje  

se riječima " zamjenik ravnatelja ". 

II 

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

Klasa: 012-03/05-01/03 
Urbroj: 2125/01-01-05-03 

Gospić, 20. rujna 2005. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 
 
 

 

4. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća o Izmjeni 
Statuta Pučkog otvorenog učilišta "Dr. Ante Starčević 

 
Na temelju članka 54. 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, 7/04), 
Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 20. rujna 2005. godine donijelo 

je  

O D L U K U 
o davanju suglasnosti na  

Odluku Upravnog vijeća o Izmjeni Statuta  
Pučkog otvorenog učilišta "Dr. Ante Starčević"  

I 

Daje se suglasnost, na Odluku Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta "Dr. Ante 
Starčević" o Izmjeni Statuta, koja je donesena na sjednici Upravnog vijeća 12. svibnja 

2005. godine.  

 
II 

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

Klasa: 012-01/05-01/02 
Urbroj: 2125/01-01-05-04 

Gospić, 20. rujna 2005. godine 



 
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

  

- ODLUKA o izmjeni i dopuni Statuta Pučkog otvorenog učilišta "Dr. Ante 
Starčević", Gospić 

  

 
Na temelju članka 53. i članka 54. Zakona o Ustanovama ("Narodne novine" br. 76/93) 

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta "Dr. Ante Starčević"" Gospić na 4. sjednici 
održanoj dana 12. svibnja 2005. godine donijelo je  

O D L U K U 
o izmjeni i dopuni Statuta Pučkog  

otvorenog učilišta "Dr. Ante Starčević" Gospić 

 
Članak 30. se mijenja i glasi: 

"Za ravnatelja može birati izabrana osoba koja ima:  

- VSS društvenog smjera i najmanje 3 godine radnog iskustva u istoj ili srodnoj 
djelatnosti 

- VŠS društvenog smjera i najmanje 5 godina radnog iskustva u istoj ili srodnoj 
djelatnosti i najmanje 3 godine radnog iskustva na voditeljskim poslovima" 

 
Članak 39. se mijenja i glasi: 

"Ravnatelj može biti razriješen. Ravnatelja razrješava Gradsko vijeće na prijedlog 
Upravnog vijeća u slučajevima utvrđenim Zakonom. 

S razlozima za razrješenje, Upravno vijeće je dužno upoznati ravnatelja i odrediti mu rok 
u kojem se mora očitovati". 

Ova Odluka stupa na snagu po dobivanju suglasnosti Gradskog vijeća Grada Gospića. 

 
Klasa: 012-03/01-05/01 

Urbroj: 2125/14-00-05/01 
Gospić, 12. svibnja 2005. godine 

Predsjednik Upravnog vijeća  

Marta Grgurić, v.r. 
 
 

 



5. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg 
centra Gospić o vrstama i opsegu programa predškolskog odgoja i 

naobrazbe za područje Grada Gospića u pedagoškoj godini 2005./2006. 

 
Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" br. 
10/97) i članka 13. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01, 
7/04), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 20. rujna 2005. godine 

donijelo je 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća 

Dječjeg centra Gospić o vrstama i opsegu programa predškolskog  
odgoja i naobrazbe za područje Grada Gospića 

u pedagoškoj godini 2005./2006. 

 
I 

Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg centra Gospić o vrstama i opsegu 
programa predškolskog odgoja i naobrazbe za područje Grada Gospića u pedagoškoj 

godini 2005./2006., koja je donesena na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg centra Gospić 
12. srpnja 2005. godine 

 
II 

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

Klasa: 601-02/05-01/05 
Urbroj: 2125/01-01-05-03 

Gospić, 20. rujna 2005. godine 

 
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

6. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg 
centra Gospić o sudjelovanju korisnika usluga u cijeni 10-satnog 

primarnog programa  

Na temelju članka 35. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" 
br. 10/97), članka 15. Statuta Dječjeg centra Gospić ("Službeni vjesnik Grada Gospića" 
br. 3/98, 9/01, 7/03, 2/04) i članka 13. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada 
Gospića" br. 7/01, 7/04), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 20. 

rujna 2005. godine donijelo je  



 
O D L U K U 

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog 
vijeća Dječjeg centra Gospić o sudjelovanju korisnika  

usluga u cijeni 10-satnog primarnog programa 

 
I 

Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg centra Gospić o sudjelovanju 
korisnika usluga u cijeni 10-satnog primarnog programa, koja je donesena na sjednici 

Upravnog vijeća Dječjeg centra Gospić dana 25. svibnja 2005. godine.  

 
II 

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

Klasa: 601-02/05-01/03 
Urbroj: 2125/01-01-05-04 

Gospić, 20. rujna 2005. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  
GRADA GOSPIĆA  

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

7. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg 
centra Gospić o zapošljavanju odgojitelja i pomoćno-tehničkog osoblja 

Na temelju članka 9. Statuta Dječjeg centra Gospić ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 
3/98, 9/01, 7/03, 2/04) i članka 13. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada 

Gospića" br. 7/01, 7/04), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 20. 
rujna 2005. godine donijelo je  

O D L U K U  
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg  

centra Gospić o zapošljavanju odgojitelja i pomoćno - tehničkog osoblja 

 
I 

Daje se suglasnost na Odluku o zapošljavanju dva odgojitelja i kuhara - spremačicu 
Upravnog vijeća Dječjeg centra Gospić, koja je donesena na sjednici Upravnog vijeća 

Dječjeg centra Gospić dana 12. srpnja 2005. godine. 

 
II 



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

Klasa: 601-02/05-01/06 
Urbroj: 2125/01-01-05-03 

Gospić, 20. rujna 2005. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

8. ODLUKA o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj 
reviziji Proračuna Grada Gospića za 2004. godinu 

Na temelju članka 87. i 88. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave ("N.N." br. 117/93, 69/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 150/02, 147/03) 

i članka 13. i 50. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01 i 
7/04), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 20. rujna 2005. godine 

donijelo je  

O D L U K U 
o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za  

reviziju o obavljenoj reviziji Proračuna  
Grada Gospića za 2004. godinu 

I 

Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji Proračuna Grada 
Gospića za 2004. godinu. 

II 

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

 
Klasa: 400-08/05-01/07 

Urbroj: 2125/01-01-05-03 
Gospić, 20. rujna 2005. godine 

 
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 



9. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne 
postrojbe Gospić 

Na temelju članka 29. i 30. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine" br. 139/04 - 
pročišćeni tekst i 174/04) i članka 13. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada 
Gospića" br. 7/01, 7/04), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 20. 

rujna 2005. godine donijelo je  

R J E Š E N J E 
o imenovanju zamjenika  

zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Gospić 

 
I  

Na prijedlog Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Gospić Željko Došen, 
vatrogasni tehničar imenuje se za zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe 

Gospić.  

 
II 

Željko Došen imenuje se na navedenu dužnost na vrijeme od 4 (četiri) godine. 

 
III 

Rješenje stupa na snagu osam dana od dana objave u "Službenom vjesniku Grada 
Gospića". 

Klasa: 119-01/05-01/21 
Urbroj: 2125/01-01-05-04 

Gospić, 20. rujna 2005. godine 

 
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

10. MIŠLJENJE o davanju suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna 
Prostornog plana Ličko-senjske županije  

Na temelju članka 13. Uredbe o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova 
("Narodne novine" br. 101/98) i članka 13. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik 

Grada Gospića" br. 7/01, 7/04), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 
20. rujna 2005. godine donijelo je  

 
M I Š L J E N J E 



I 

U postupku donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije, Grad 
Gospić sudjelovao je tijekom provođenja javne rasprave, uputivši Zavodu za prostorno 

planiranje, razvoj i zaštitu okoliša Ličko-senjske županije svoje zahtjeve, kojima su 
izražene primjedbe i sugestije na Prijedlog Izmjena i dopuna plana. 

Budući da su predmetne Izmjene i dopune Prostornog plana Ličko-senjske županije 
proizašle iz potrebe da gradovi i općine ostvare svoje razvojne potrebe u okviru 

predmetnog plana, Grad Gospić nastojao je u suradnji sa Zavodom, kao i sa Stručnim 
izrađivačem Plana, postići maksimalno suglasje vlastitih razvojnih interesa, izraženih 
Prostornim planom uređenja Grada Gospića, koji je u postupku donošenja, sa planom 

višeg reda, odnosno, Prostornim planom Ličko-senjske županije. 
Upućene primjedbe i sugestije razmotrene su od Stručnog izrađivača, te je na njih 

odgovoreno pozitivno, odnosno, prihvaćenjem istih. 
Stoga, obzirom na navedeno, Grad Gospić daje pozitivno mišljenje na Prijedlog Izmjena i 

dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije.  

II 

Ovo Mišljenje dostavit će se Zavodu za prostorno planiranje, razvoj i zaštitu okoliša 
Ličko-senjske županije. 

III 

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

Klasa: 350-01/05-01/01 
Urbroj: 2125/01-01-05-06 

Gospić, 20. rujna 2005. godine  
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r.  

 

 
 

 
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA GOSPIĆA  

1. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest. br. 3153/1 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, 07/04), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića 
na sjednici održanoj dana 13. rujna 2005. godine donosi 

Z A K LJ U Č A K 
o prodaji nekretnine izgrađene na 
kat. čest. br. 3153/1 k.o. Gospić 



I 

Daje se na prodaju nekretnina izgrađena na: kat. čest br. 3153/1 k.o. Gospić, dio 
stambenog objekta netto građevinske površine 121,89 m2 u ulici Eugena Kumičića br. 2 
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 75.235,14 kn 
(617,24 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: 370-05/05-01/23 
Urbroj: 2125/01-02-05-04 

Gospić, 13. rujna 2005. godine 

 
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 

2. ZAKLJUČAK o izmjeni Zaključka o prodaji nekretnine izgrađene na kat. 
čest. br. 3223/2 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, 07/04), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića 
na sjednici održanoj dana 13. rujna 2005. godine donosi 



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

izgrađene na kat. čest. br. 3223/2 k.o. Gospić 

 
I 

U Zaključku o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest. br. 3223/2 k.o. Gospić, Klasa: 
370-05/04-01/13, Urbroj: 2125/01-02-05-03 ("Službeni. vjesnik Grada Gospića" br. 
06/05), " Kat. čest. br. 3223/2 " u naslovu Zaključka i točki I. Zaključka mijenja se i 

glasi: 

" Kat. čest. br. 3223/1 " 

II 

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

 
Klasa: 370-05/04-01/13 

Urbroj: 2125/01-02-05-07 
Gospić, 13. rujna 2005. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 

3. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno 
prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda za sanaciju krovišta Osnovne škole 

Dr. Franjo Tuđman, Područna škola u Mušaluku 

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, 7/04), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici 

održanoj dana 13. rujna 2005. godine donosi 

 
Z A K L J U Č A K 

o osnivanju Stručnog povjerenstva za 
ograničeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda,  

za sanaciju krovišta Osnovne škole Dr. Franjo Tuđman, 
Područna škola u Mušaluku 

 
I 



Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda za 
izvođenje radova na sanaciji krovišta Osnovne škole Dr. Franjo Tuđman, Područna škola 

u Mušaluku, u sastavu: 

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

3. Vesna Uremović - 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: 361-01/05-01/44 
Urbroj: 2125/01-02-05-02 

Gospić, 13. rujna 2005. godine 

 
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 

4. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno 
prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda, za izradu projektne 

dokumentacije za sanaciju ratom oštećenog objekta u Gospiću ulica 
Kaniška br. 10 

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, 7/04), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici 

održanoj dana 13. rujna 2005. godine donosi 

 
Z A K L J U Č A K 

o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno  
prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda, za izradu projektne dokumentacije 

za sanaciju ratom oštećenog objekta u Gospiću  
ulica Kaniška br. 10. 

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda za 
izvođenje radova za izradu projektne dokumentacije za sanaciju ratom oštećenog objekta 

u Gospiću ulica Kaniška br. 10, u sastavu: 



1. Pavao Pavelić, dipl. ing. - predsjednik 
2. Slaven Stilinović, dipl. ing. - član 

3. Marija Alešković - 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: 361-01/05-01/45 
Urbroj: 2125/01-02-05-02 

Gospić, 13. rujna 2005. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 

5. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno 
prikupljanje ponuda za nabavu opreme za Dječji centar Gospić 

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, 7/04) Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj 
dana 13. rujna 2005. godine donosi 

 
Z A K LJ U Č A K 

o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno 
prikupljanje ponuda za nabavu opreme za Dječji centar Gospić 

 
I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda za 
nabavu opreme za Dječji centar Gospić u sastavu: 

1. Marta Grgurić, dipl. učitelj - predsjednik 
2. Ana Mari Bašić - član 
3. Nada Novačić - 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: 601-02/05-01/08 
Urbroj: 2125/01-02-05-02 

Gospić, 13. rujna 2005. godine 

 
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 

6. RJEŠENJE o odobrenju uporabe grba Grada Gospića - Pučkom 
otvorenom učilištu "Dr. Ante Starčević" 

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01) 
i članka 4. stavka 3. Odluke o grbu i zastavi Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada 

Gospića" br. 4/94, 2/99), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 
13. rujna 2005. godine donijelo je 

 
R J E Š E N J E  

o odobrenju uporabe grba Grada Gospića 

 
I 

Ovim Rješenjem odobrava se uporaba grba Grada Gospića Pučkom otvorenom učilištu 
"Dr. Ante Starčević" u svrhu kompletiranja odora Gradske limene glazbe i mažoretkinja.  

 
II 

Korisnik je dužan rabiti grb Grada Gospića u skladu s odredbama propisanim Odlukom o 
grbu i zastavi Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 4/94, 2/99).  

 
III 

Rješenje stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića". 

Klasa: 017-02/05-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-05-02 

Gospić, 13. rujna 2005. godine  



 
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 

7. RJEŠENJE o odobrenju uporabe grba Grada Gospića - Udruzi 
dijabetičara Ličko senjske županije  

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01) 
i članka 4. stavka 3. Odluke o grbu i zastavi Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada 

Gospića" br. 4/94, 2/99) Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 
13. rujna 2005. godine donijelo je 

R J E Š E N J E  
o odobrenju uporabe grba Grada Gospića 

 
I 

Ovim Rješenjem odobrava se uporaba grba Grada Gospića Udruzi dijabetičara Ličko - 
senjske županije.  

 
II 

Korisnik je dužan rabiti grb Grada Gospića u skladu s odredbama propisanim Odlukom o 
grbu i zastavi Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 4/94, 2/99).  

 
III 

Rješenje stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića". 

Klasa: 017-02//05-01/04 
Urbroj: 2125/01-02-05-02 

Gospić, 13. rujna 2005. godine  

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 

8. RJEŠENJE o odobrenju uporabe grba Grada Gospića - nakladničkom 
trgovačkom društvu "Mato Lovrak" 



Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01) 
i članka 4. stavka 3. Odluke o grbu i zastavi Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada 

Gospića" br. 4/94, 2/99) Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 
13. rujna 2005. godine donijelo je 

 
R J E Š E N J E  

o odobrenju uporabe grba Grada Gospića 

 
I 

Ovim Rješenjem odobrava se uporaba grba Grada Gospića Nakladničkom trgovačkom 
društvu "Mato Lovrak" d.o.o. u Monografiji gradovi i općine Republike Hrvatske.  

 
II 

Korisnik je dužan rabiti grb Grada Gospića u skladu s odredbama propisanim Odlukom o 
grbu i zastavi Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 4/94, 2/99).  

 
III 

Rješenje stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića". 

 
Klasa: 612-01/05-01/04 

Urbroj: 2125/01-02-05-02 
Gospić, 13. rujna 2005. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 


