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AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

 

Na temelju članka 57., 58. i 59. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («N.N.» br. 33/01, 60/01 – 
vjerodostojno tumačenje) i članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi («N.N.» br. 129/05), članka 13. i 81. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), 
Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 28. veljače 2006. godine, donijelo je  

  

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA 

I DOPUNAMA STATUTA GRADA GOSPIĆA  

  

Članak 1.  

            Ovom Statutarnom odlukom mijenja se i dopunjuje Statut Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 
7/01).  

Članak 2.  

            Članak 5. mijenja se i glasi:  

«Grad u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana i 
to osobito poslove koji se odnose na:  

1. uređenje naselja i stanovanje  
2. prostorno i urbanističko planiranje  

3. komunalno gospodarstvo  
4. brigu o djeci  
5. socijalnu skrb  

6. primarnu zdravstvenu zaštitu  
7. odgoj i obrazovanje  

8. kulturu, tjelesnu kulturu i šport  
9. zaštitu potrošača  

10. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša  
11. protupožarnu i civilnu zaštitu  
12. promet na svom području 
13. održavanje javnih cesta  

14. izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata  
vezanih uz gradnju, te provedbu dokumenta prostornog uređenja 

‐   te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.  

Članak 3.  

            U članku 15. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:  

            «Nakon proteka roka iz stavka 4. i 5. ovog članka, na zahtjev jedne trećine članova Gradskog vijeća sjednicu može 
sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležan za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave».  

            Dosadašnji stavak 6 postaje stavak 7.  

Članak 4.  



            Članak 31. mijenja se i glasi:  

            «Sjednice Gradskog vijeća su javne. Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim 
posebnim zakonima i općim aktom. 

Sjednice predstavničkog tijela mogu se sazivati i elektroničkim putem te održavati putem video veze (videokonferencija). 
Poslovnikom o radu Gradskog vijeća uredit će se osiguranje praćenja rasprave i sudjelovanje u radu i odlučivanju».  

Članak 5. 

            U članku 34. stavak 1. mijenja se i glasi: 

            «Gradonačelnik ima u pravilu dva zamjenika, koji se biraju većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.» 

Članak 6.  

            Članak 37. mijenja se i glasi:  

            «Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, ima pravo obustaviti od primjene opći akt 
Gradskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 15 

dana ukloni uočene nedostatke.  
Ako Gradsko vijeće to ne učini, gradonačelnik je dužan u roku od 8 dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne 
uprave u županiji te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela lokalne i 

područne (regionalne) samouprave. 

Članak 7.  

            Članak 40. mijenja se  glasi:  

            «Članove poglavarstva bira Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika u skladu sa Zakonom i Statutom, većinom 
glasova svih članova na vrijeme od četiri godine. 

Pročelnici upravnih tijela Grada mogu biti birani za članove Gradskog poglavarstva. 
Članovi Gradskog poglavarstva u pravilu dužnost ne obavljaju profesionalno. 

Članovi poglavarstva koji dužnost ne obavljaju profesionalno ostvaruju pravo na naknadu u skladu s posebnom Odlukom 
Gradskog vijeća. 

            Članovi Gradskog poglavarstva mogu biti zaduženi za jedno ili više određenih područja iz djelokruga Grada.» 

  

Članak 8.  

            Članak 44. mijenja se i glasi:  

            «Gradsko vijeće može gradonačelniku, zamjeniku gradonačelnika, pojedinom članu Gradskog poglavarstva ili 
Gradskom poglavarstvu u cijelosti iskazati nepovjerenje i razriješiti ih dužnosti prije isteka mandata na koje su izabrani.  

Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja može podnijeti najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća.  
O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja ne može se raspravljati i glasovati prije nego što protekne sedam dana od dana 

njegovog podnošenja.  
Rasprava i glasovanje o prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja mora se provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana 

dostave prijedloga predsjedniku Gradskog vijeća».  

Članak 9. 

            Iza članka 44 dodaje se članak 44.a koji glasi:  

«Članak 44.a 

            Gradonačelnik može tražiti glasovanje o povjerenju Gradskom poglavarstvu. 
Ako Gradsko vijeće povodom prijedloga gradonačelnika ne donese odluku kojom potvrđuje povjerenje poglavarstvu, time se 

ne smatra da je Gradskom poglavarstvu iskazano nepovjerenje».  



Članak 10.  

            Iza članka 47. dodaje se članak 47.a koji glasi:  

«Članak 47.a 

            Upravnim odjelima i službama (upravnim tijelima) upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje 
Gradsko poglavarstvo.  

Gradsko poglavarstvo može razriješiti pročelnike iz stavka 1. ovog članka:  

1. ako pročelnik sam zatraži razrješenje  
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka radnog 

odnosa,  
3. ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim aktima Grada ili neosnovano ne izvršava odluke tijela Grada ili 

postupa protivno njima.  
4. ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Gradu veću štetu ili ako zanemaruje ili 

nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti interesima službe u obavljanju poslova Grada.  

  

Pročelnik koji bude razriješen sukladno stavku 2. ovog članka rasporedit će se na  
drugo slobodno radno mjesto u jedno od upravnih tijela Grada, za koje ispunjava stručne uvjete. 

Na prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja u svezi s radom pročelnika koja nisu uređena Zakonom i izmjenama i 
dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje radni 

odnos službenika i namještenika u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave».  

  

Članak 11.  

            Iza članka 54. dodaje se članak 54.a koji glasi:  

«Članak 54.a 

            Protiv pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba koje 
donose Gradsko vijeće i Gradsko poglavarstvo, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno, ne može se izjaviti žalba, već 

pokrenuti upravni spor». 

Članak 12.  

            Članak 57. mijenja se i glasi:  

            «Nadzor nad zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Gradsko vijeće obavlja Ured državne 
uprave u Ličko-senjskoj županiji i nadležna tijela Državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnim zakonima.  
Gradonačelnik je dužan Statut, Poslovnik, Proračun ili drugi opći akt dostaviti predstojniku Ureda državne uprave u Ličko-

senjskoj županiji zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan Statutom i 
Poslovnikom, u roku od petnaest dana od dana donošenja općeg akta». 

Članak 13.  

            Članak 63. mijenja se i glasi:  

            «Utvrđuje se da se na području Grada Gospića osnivaju mjesni odbori kako slijedi:  

1. Mjesni odbor Aleksinica – za područje naselja Aleksinica,  

      Kruščica, Vaganac 

1. Mjesni odbor Barlete – za područje naselja Barlete  



  

1. Mjesni odbor Bilaj – za područje naselja Bilaj i Novoselo Bilajsko  

1. Mjesni odbor Brušane  ‐ za područje naselja Brušane i Rizvanuša  

  

1. Mjesni odbor Budak – za područje naselja Budak  

1. Mjesni odbor Bužim – za područje naselja Bužim  

  

1. Mjesni odbor Debelo Brdo – za područje naselja Debelo Brdo  

1. Mjesni odbor Divoselo – za područje naselja Divoselo  

  

1. Mjesni odbor Donje Pazarište – za područje naselja Donje Pazarište,  

Mala Plana, Novoselija, Podastrana, Popovača Pazariška, Velika Plana 

1. Mjesni odbor Gospić – za područje naselja Gospić  

1. Mjesni odbor Kalinovača – za područje naselja Kalinovača  

  

1. Mjesni odbor Kaniža – za područje naselja Kaniža Gospićka  

1. Mjesni odbor Klanac – za područje naselja Klanac, Oteš, Vranovine  

  

1. Mjesni odbor Lički Čitluk – za područje naselja Lički Čitluk i Ornice  

1. Mjesni odbor Lički Novi  ‐ za područje naselja Lički Novi  

  

1. Mjesni odbor Lički Osik  ‐ za područje naselja Lički Osik i Ostrvica  

1. Mjesni odbor Lički Ribnik – za područje naselja Lički Ribnik  

  

1. Mjesni odbor Medak – za područje naselja Medak, Brezik, Drenovac  

Radučki, Kruškovac, Kukljić i Počitelj 

1. Mjesni odbor Mogorić – za područje naselja Mogorić  

  

1. Mjesni odbor Mušaluk – za područje naselja Mušaluk  



1. Mjesni odbor Podoštra – za područje naselja Podoštra  

  

1. Mjesni odbor Smiljan – za područje naselja Smiljan, Smiljansko polje  

i Rastoka 

1. Mjesni odbor Široka Kula – za područje naselja Široka Kula  

  

1. Mjesni odbor Trnovac – za područje naselja Trnovac i Novoselo Trnovačko  

1. Mjesni odbor Veliki Žitnik – za područje naselja Veliki Žitnik  

  

1. Mjesni odbor Vrebac – za područje naselja Vrebac, Pavlovac Vrebački  

i Zavođe 

1. Mjesni odbor Žabica – za područje naselja Žabica».  

  

Članak 14.  

            Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u «Službenom vjesniku Grada Gospića», a prestaje 
važiti Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br.7/04). 

Klasa: 012-03/06-01/02 
Urbroj: 2125/01-01-06-04 

Gospić, 28. veljače 2006. godine 
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

GRADA GOSPIĆA 
Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

  

 

 

Na temelju članka 25. Zakona o muzejima („Narodne novine„ br. 142/98), 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) Gradsko 

vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 28. veljače 2006. godine donijelo je 

  

O D L U K U  
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta  

Muzeja Like Gospić 

  

I 



Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Statuta Muzeja Like Gospić, koji je donesen na sjednici Upravnog vijeća 05. 
siječnja 2006. god.( Broj:5/1-06 ).  

II 

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

Klasa:012-03/06-01/01 
Urbroj:2125/01-01-06-04 

Gospić, 28. veljače 2006. god. 

  

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

  

 
 

 

 

Na temelju članka 114. stavka 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara («Narodne novine» 69/99 i 151/03) i članka 13. 
točke 2. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» 7/01), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 

dana 28. veljače 2006. godine, donijelo je 

ODLUKU 
o dopuni Odluke o visini spomeničke rente Grada Gospića  

Članak 1. 
U Odluci o visini spomeničke rente Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» 2/04) iza članka 5. dodaje se novi 

članak koji glasi:                                        
 

«Članak 5.a 
Gradsko poglavarstvo donijet će provedbene akte radi korištenja sredstava spomeničke rente.»  

 
Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u «Službenom vjesniku Grada Gospića».  
Klasa: 612-08/04-01/02 

Urbroj: 2125/01-01-06-06 
Gospić, 28. veljače 2006. godine 

  

  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić dipl. ing., v.r. 
 

 

 

 



Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine„ br. 33/01, 60/01, 129/05), 
i članka 13. Statuta Grada Gospića (« Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01) Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici 

održanoj dana 28. veljače 2006. godine, donijelo je 

  

O D L U K U  

o potpisivanju Povelje prijateljstva  
Grada Gospića i Grada Vrgorca 

  

I 

Nastavljajući suradnju i prijateljstvo započeto u Domovinskom ratu, a ostvarujući zajednički interes u kulturnom, 
gospodarskom i drugom međusobnom povezivanju, Grad Gospić potpisat će Povelju prijateljstva sa Gradom Vrgorcem.  

II 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Gospića da potpiše Povelju prijateljstva. 

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

         

Klasa:022-05/06-01/03 
Urbroj:2125/01-02-06-04 

Gospić, 28. veljače 2006. god. 

  

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

  

.  

 

 

 

  

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA GOSPIĆA 
 

 



 

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 17. siječnja 2006. godine donosi 

Z A K LJ U Č A K 

o prodaji građevinskog zemljišta   
označenog kao kat. čest. br. 2539/16 k.o. Široka Kula 

I 

  

            Daje se na prodaju građevinsko zemljište označeno kao kat. čest br. 2539/16, površine 720 m2, upisano u p.l. br. 2097 
k.o. Široka Kula u vlasništvu Grada Gospića, na temelju javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni. 

II 

  

            Početna prodajna cijena građevinskog zemljišta iznosi 95.904,00 kn. 

III 

  

            Natječaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda. 

IV 

  

Pri odabiru najpovoljnije ponude Komisija za otvaranje i odabir ponuda po raspisanim javnim natječajima vodit 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: 944-01/06-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-06-02 

Gospić, 17. siječnja 2006. godine 

  

      PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 

Na temelju čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» br. 91/96) i čl. 41. Statuta Grada 
Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 17. 

siječnja 2006. godine donijelo je  

Z A K L J U Č A K  

o odobrenju osnivanja prava stvarne služnosti 
na kat. čest. br. 3078/2 k.o. Smiljan  

  

I 

            Mili i Božici Pavelić iz Gospića, Trnovac 33, odobrava se osnivanje prava stvarne služnosti na kat. čest. br. 3078/2 
k.o. površine 25 čhv (90 m2), upisane u z.k. ul. br. 2618 k.o. Smiljan, u vlasništvu Grada Gospića, radi kolnog i pješačkog 

pristupa na kat. čest. br. 3079/2 u vlasništvu korisnika služnosti. 

  

II 

            Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Gospića na sklapanje ugovora o služnosti zemljišta pristupnog puta. 

  

III 

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

Klasa: 940-01/06-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-06-02 

Gospić, 17. siječnja 2006. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 



 

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 17. siječnja 2006. godine donosi  

  

Z A K L J UČ A K  

o osnivanju Stručnog povjerenstva za provođenje  
ograničenog postupka nabave za odabir stručnog izrađivača 

razvojnog projekta «Projekt ukupnog razvoja Grada Gospića»  

  

I  

            Osniva se Stručno povjerenstvo za provođenje ograničenog postupka nabave za odabir  stručnog izrađivača razvojnog 
projekta «Projekt ukupnog razvoja Grada Gospića» – Projekt gospodarskog i cjelovitog razvoja u sastavu:  

1. Marta Grgurić – predsjednik Povjerenstva  
2. Slaven Stilinović – član  
3. Josip Kovačević – član  

II 

            Stručno povjerenstvo iz točke I ovog Zaključka i provodi postupak odabira 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: 300-01/05-01/02 

Urbroj: 2125/01-02-06-04 
Gospić, 17. siječnja 2006. godine 

   PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 
  Milan Kolić, v.r. 

 

 

            Na temelju članka 6. Uredbe o postupku nabave robe, radova i usluga male vrijednosti («N.N.» br. 14/02) i članka 
41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici 

održanoj dana 17. siječnja 2006. godine donijelo je  



Z A K L J U Č A K 

o osnivanju Stručnog povjerenstva za  
provođenje postupka ograničenog prikupljanja ponuda za  

izradu Detaljnih planova uređenja prostora (DPU-a) 
 na području Grada Gospića  

I 

            Osniva se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka ograničenog prikupljanja ponuda za izradu Detaljnih planova 
uređenja prostora (DPU-a) na području Grada Gospića u sastavu: 

1. Katica Prpić, dipl. ing. – predsjednik  
2. Slaven Stilinović, dipl. ing.  – član  
3. Ivo Josipović, dipl. ing. – član  

II 

            Stručno povjerenstvo iz točke I ovog Zaključka priprema i provodi postupak ograničenog prikupljanja ponuda 
sukladno Uredbi o postupku nabave robe, radova i usluga male vrijednosti. 

III 

  

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

                         
Klasa: 350-02/06-01/01 

Urbroj: 2125/01-02-06-02 
Gospić, 17. siječnja 2006. godine 

  

 PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 
 

 

 

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 17. siječnja 2006. godine donosi 

  

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

ograničeni postupak nabave za izradu projektne dokumentacije, 
 za Tematski park Nikole Tesle 

  



I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave za otvaranje i odabir ponuda za izradu projektne 
dokumentacije za Tematski park Nikole Tesle u Smiljanu u sastavu:                                                                                             

1. Marta Grgurić, predsjednik  
2. Petar Krmpotić, član  
3. Pavao Pavelić, 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: 611-05/06-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-06-02 

Gospić, 17. siječnja 2006. godine 

  

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 
 

 

 

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» br. 117/01 i 92/05) i članka 41. Statuta Grada Gospića 
(«Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 17. siječnja 

2006. godine donosi 

  

Z A K L J U Č A K  

o imenovanju Stručnog povjerenstva za pripremu i  
provedbu postupka nabave novčanog kredita 

javnim prikupljanjem ponuda 

  

I 

            Osniva se Stručno povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave novčanog kredita putem javnog prikupljanja 
ponuda u sastavu:  



1. Milan Kolić, predsjednik  
2. Slaven Stilinović, član  
3. Dragica Lazić, član  

II 

            Stručno povjerenstvo iz točke I ovog Zaključka priprema i provodi postupak nabave, pregledava, ocjenjuje i 
uspoređuje pristigle ponude, te vrši odabir najpovoljnije ponude. 

  

III 

            Naručitelj nabave je Grad Gospić, Budačka 55, Gospić, MB 0441015. 

  

IV 

            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» br. 117/01 i 92/05). 

V 

            Predmet postupka nabave je novčani kredit za financiranje izvođenja kapitalnih projekata Grada Gospića. 
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. 

  

VI 

            Planirana vrijednost nabave  iz točke V ovog Zaključka je 5.000.000,00 kn. 

  

VII 

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

                                 
Klasa: 403-01/06-01/07 

Urbroj: 2125/01-02-06-02 
Gospić, 17. siječnja 2006. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 
 

 

 



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 17. siječnja 2006. godine donosi 

  

Z A K L J U Č A K 

o osnivanju Stručnog povjerenstva za  
provedbu ograničenog postupka nabave za  

pružanje usluga osiguranja prostora Društvenog doma 

  

I 

            Osniva se Stručno povjerenstvo za provedbu ograničenog postupka nabave za pružanje usluga osiguranja prostora 
Društvenog doma u sastavu:  

1. Marta Grgurić, predsjednik  
2. Ana Mari Bašić, član  
3. Slaven Stilinović, 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: 119-01/06-01/02 
Urbroj: 2125/01-02-06-02 

Gospić, 17. siječnja 2006. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 
 

 

 

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 14. veljače 2006. godine donosi 

  



Z A K LJ U Č A K 
 

o osnivanju Stručnog povjerenstva za provođenje 
 ograničenog postupka nabave radova na ugradnji sustava 

etažnog grijanja u poslovnom prostoru vlasništvo Grada Gospića u 
ulici Dr. A. Starčevića 17   

I 

            Osniva se Stručno povjerenstvo za provođenje ograničenog postupka nabave radova na ugradnji sustava etažnog 
grijanja u poslovnom prostoru vlasništvo Grada Gospića u ulici Dr. A. Starčevića 17 u sastavu: 

1. Pavao Pavelić, predsjednik  
2. Ivan Biljan, član  

3. Katarina Devčić, 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: 360-01/06-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-06-02 

Gospić, 14. veljače 2006. godine  

  

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 
 

 

 

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („NN“ br. 117/01, 92/05) i članka 41. Statuta Grada Gospića („Službeni 
vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 17. siječnja 2006. godine 

donosi 

  

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

provedbu javnog nadmetanja za kupnju novih 
 osobnih vozila za potrebe Grada Gospića  

  



I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za provedbu javnog nadmetanja za kupnju novih osobnih vozila za potrebe Grada Gospića u 
sastavu: 

1. Milan Kolić  - predsjednik 
2. Petar Krmpotić - član 
3. Pavao Pavelić - 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 kupnja novih osobnih vozila za potrebe Grada Gospića. 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 i 

92/05). 

V 

  

Planirana vrijednost nabave iz točke IV ovog Zaključka je 730.000,00  kn (uključen PDV 22 %).  

VI 

  

            Plaćanje se vrši sukladno po ispostavljenim fakturama prodavatelja, 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 i 92/05). 



VIII 

  

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

             
 

Klasa: 406-01/06-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-06-02 

Gospić, 17. siječnja 2006. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 
 

 

 

 

 
 

OSTALO 

Nakon izvršenog uspoređivanja izvornog teksta Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Gospića sa tekstom 
iste Odluke objavljenog u «Službenom vjesniku Grada Gospić» br. 9/05) od 27. prosinca 2005. godine, utvrđene su pogreške, 

pa se daje slijedeći  

I S P R A V A K  

  

            U Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Gospića ispravlja se slijedeće:  
 
- u članku 13 stavku 1. podstavku e) riječi «vojno skladište «Podoštra»» mijenja se i glasi : «vojno strelište «Podoštra»». 

- u članku 20. stavku 1. umjesto riječi «(u neizrađenom dijelu građevinskog područja)» treba stajati «(u neizgrađenom dijelu 
građevinskog područja)». 
 
- u članku 23. stavku 4. umjesto riječi «i susjednog uz granicu» treba stajati «i susjedne uz granicu». 

- u članku 26. stavku 5. umjesto «uređenog prostora uz građevinu» treba stajati «uređenog terena uz građevinu». 
 
- u članku 27. stavak 6. umjesto riječi «primjenjuje» treba stajati «primjenjuju» 

- u članku 41. stavku 2 umjesto riječi «zgrade» treba stajati «grade». 
 
- u članku 52. stavku 3. u tabeli stupcu 2 umjesto riječi «oo građevinskog područja (m)» treba stajati «od građevinskog 
područja (m)». 

- u članku 54. stavku 1 umjesto «vća» treba stajati «voća». 
 
- u članku 67. stavku 3. umjesto riječi «hortikularno» treba stajati riječ «hortikulturno». 

- u stavku 6. članka 67. umjesto «Na prostorima unutar gušće izrađenog urbanog područja» treba stajati «Na prostorima 
unutar gušće izgrađenog urbanog područja» 
 
- u članku 68. stavku 1. umjesto riječi «Prostornim se planom» treba stajati «Prostornim su planom». 



- u članku 77. stavku 3  umjesto riječi «lokalna mreža O 100 – 160 mmm,» treba stajati «lokalna mreža O 100 – 160 mm». 
 
- u članku 93. točki 2. Zona B, Uređenje prostora  stavku 1. umjesto riječi «prvesti» treba stajati «provesti». 

- u članku 106. stavku 1. crtica 3 umjesto «županijkom» treba stajati «županijskom» 

   REDAKCIJSKI KOLEGIJ  
«Službenog vjesnika Grada Gospića 

 


