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AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

 

  

 

 

Na temelju članka 105. Zakona o proračunu ( „Narodne novine“ br. 96/03 ) i članka 13. Statuta Grada Gospića ( „Službeni 
vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06 i 3/06 ), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 25. svibnja 2006., 

donosi 

O D L U K U 
o prihvaćanju kapitalnih projekata za 2006. godinu 

Članak 1. 
Prihvaćaju se kapitalni projekti Grada Gospića koji će se realizirati tijekom 2006.g., a financirat će se iz kreditnih sredstava 

Privredne banke Zagreb d.d. u iznosu od 5.000.000,00 kn (Odluka o zaduživanju Grada Gospića kod PBZ d.d. za financiranje 
kapitalnih projekata u iznosu od 5.000.000,00 kn, „Službeni vjesnik Grada Gospića“ 2/06). 

  

Red. br. 

  

Naziv projekta 

  

Planirani iznos financiranja
  

1. 

MORDENIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA   

1.100.000 

  

2. 

DODATNA ULAGANJA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA   

1.900.000 

  

3. 

UREĐENJE ULICA 30. SVIBNJA, F. KURELCA, L. MILINKOVIĆA , K. 
BRKLJAČIĆA, PARKA ČARDAK, BILAJSKE I JASIKOVAČKE 

  

2.000.000 

          Članak 2. 
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 

 
Klasa: 403-01/06-01/29 

Urbroj: 2125/01-01-06-03 
Gospić, 25. svibnja 2006. godine 

 
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 



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

  

 
 

 

 

Na temelju Naputka u svezi dostave obvezne dokumentacije za upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva („NN“ br. 
155/05) i članka 13. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06 i 3/06), Gradsko vijeće Grada 

Gospića na sjednici održanoj dana 25. svibnja 2006. godine, donosi 

O D L U K U 
o visini naknade za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta 

za vegetacijsku godinu 2005/06 

I 
Temeljem Naputka u svezi dostave obvezne dokumentacije za upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava („NN“ br. 

155/05 ), utvrđuje se visina naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Gospića za 
vegetacijsku godinu 2005/06. 

II 
Visina naknade utvrđuje se u iznosu od 200,00 kn/ha poljoprivrednog zemljišta koje se koristi za sjetvu ili sadnju ratarskih 

kultura. 
Korisnici poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH su obvezni uplatiti 50 % iznosa naknade do 30. lipnja 2006.godine, a 

preostalih 50% iznosa do 30. studenog 2006. godine, kao i sve obveze prema Gradu Gospiću. 
III 

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

Klasa: 320-02/06-01/12 
Urbroj: 2125/01-01-06-05 

Gospić, 25. svibnja 2006. godine 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

 
 

.  

 

 

       Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ br. 10/97) i članka 13. Statuta 
Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića„ br. 7/01, 01/06, 3/06), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 

dana 25. svibnja 2006. godine donijelo je  



O D L U K U  
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama  

i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu  
rada Dječjeg centra Gospić  

I 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg centra 

Gospić, koja je donesena na sjednici Upravnog vijeća 13. siječnja 2006. god. (KLASA: 011-01/06-04/01; URBROJ: 
2125/40-04-06-01).  

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

Klasa:601-02/06-01/04 
Urbroj:2125/01-01-06-04 

Gospić, 25. svibnja 2006. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

  

 

 

  

 

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA GOSPIĆA 

 

 

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06, 3/06), Gradsko poglavarstvo 
Grada Gospića na sjednici održanoj dana 16. svibnja 2006. godine donosi 

O D L U K U 
o inicijativi za osnivanje  
Veleučilišta u Gospiću 

I 
Grad Gospić podnosi inicijativu Vladi Republike Hrvatske za osnivanje Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću, sa sjedištem 

u Gospiću, Bana Ivana Karlovića 16. 

II 
Grad Gospić predlaže da se na Veleučilištu izvode sljedeći studijski programi: 

* Ekonomika poduzetništva 
* Cestovni promet 
* Upravno pravo 

III 
Studijski programi iz točke II ove Odluke provode se na području gradova Gospića i Otočca, te bi njihovo povezivanje u 



Veleučilište stvorilo pretpostavke za daljnji razvoj stručnih studija, odnosno školovanje kadrova potrebnih razvoju navedenih 
gradova i šireg područja.  

IV 
U inicijativni odbor za osnutak Veleučilišta „Nikola Tesla“ imenuju se:  

1. Ivica Mataija, prof., za predsjednika  
2. Marta Grgurić, dipl. učitelj, za člana  

3. Ivana Đapić, prof., za člana  

  

V 
Ova Odluka upućuje se Vladi Republike Hrvatske, kao inicijativa za osnivanje Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću.  

VI 
Za osnivanje i početak rada Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću, Grad Gospić osigurat će financijska sredstva u iznosu od 

50.000,00 kuna.  

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

Klasa:602-04/06-01/02 
Urbroj: 2125/01-02-06-02 

Gospić, 16. svibnja 2006. godine 

                                                                                           
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

GRADA GOSPIĆA 
Milan Kolić, v.r. 

  

 

 

 

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01, 1/06, 3/06) 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 2. izvanrednoj sjednici održanoj dana 01. lipnja 2006. 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 Hrvatskih dragovoljaca  Domovinskog rata 1990-1991 

Grada Gospića, Budačka 261, Gospić za korištenje u službenom pečatu Udruge.   

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: 017-01/06-01/02 



Urbroj: 2125/01-02-06-03 
Gospić, 01. lipnja 2006. godine 

   PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

                     Milan Kolić, v.r. 

 
 

 

 

 

Na temelju članka 5. stavka 4 Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br. 105/04), članka 7. Pravilnika o 
programu i načinu osposobljavanja i djelovanja Prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica („Narodne novine“ 
br. 161/04) i članka 41 Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01 1/06, 3/06), Gradsko poglavarstvo 

Grada Gospića na sjednici održanoj dana 16. svibnja 2006. godine donijelo je 

  

ZAKLJUČAK 
o organiziranju i visini naknade pripadnika 

Prometnih jedinica mladeži 

I 
Pripadnici prometne jedinice mladeži osposobljavaju se s ciljem, što uspješnijeg i sigurnijeg upravljanja prometom na 
cestama, pružanja pomoći sudionicima u prometu, te sudjelovanju prometno –preventivnim i odgojnim aktivnostima. 

II 
Program osposobljavanja jedinica, nadzor te način i vrijeme djelovanja Prometne jedinice mladeži određuje PU Ličko-

senjska. 

III 
Visina naknade za obavljanje poslova pripadnicima Prometne jedinice mladeži utvrđuje se u iznosu od 10 kuna po satu 

(bruto). 
Grad Gospić osigurat će sredstva za naknadu pripadnicima Prometne jedinice mladeži s kojima Grad Gospić sklapa Ugovor o 

djelu. 

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

Klasa: 340-01/06-01/03 
Urbroj: 2125/01-02-06-09 

Gospić, 16. svibnja 2006. godine 

   PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 

 
 

Na temelju članka 3. st. 1. Zakona o dopuni zakona o vlasništvu i dr. stvarnim pravima („N.N.“ br. 73/00), te članka 41. 



Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06, 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na 
sjednici održanoj dana 16. svibnja 2006. godine donijelo je  

ZAKLJUČAK  
o ustupanju prava korištenja nekretnine  

označene kao kat. čest. br. 3734/3 k.o. Gospić, 
Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, Nehajska 5, Zagreb 

I 
Ustupa se pravo korištenja nekretnine označene kao kat. čest. br. 3734/3 upisane u z.k.ul. br. 3718 k.o. Gospić, u naravi dvije 

zgrade i dvorište, površine 2336 m2, Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, Zagreb, Nehajska 5.  

II 
Pravo korištenja iz točke I ovog Zaključka ustupa se bez naknade na period od 30 godina, a u svrhu redovnog obavljanja 

službe predmetne Uprave.  

III 
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Gospića na zaključenje ugovora o ustupanju prava korištenja iz točke I ovog Zaključka.  

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

            Klasa: 372-01/06-01/08 
Urbroj: 2125/01-02-06-03 

Gospić, 16. svibnja 2006. godine 

   PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 

Na temelju članka 11. i 12. Odluke o komunalnom doprinosu Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 9/04) i 
članka 41. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06, 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada 

Gospića na 2. izvanrednoj sjednici  održanoj dana 01. lipnja 2006. godine donosi 

  

Z A K L J U Č A K 
o oslobađanju Grada Gospića od obveze plaćanja 

komunalnog doprinosa za rekonstrukciju postojeće 
građevine i srušenog objekta te prenamjenu u 

Učenički dom u Gospiću 

  

I. 
Temeljem članka 11. i 12. Odluke o komunalnom doprinosu Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 9/04) 

Grad Gospić oslobađa se od obveze plaćanja komunalnog doprinosa za rekonstrukciju postojeće građevine i srušenog objekta 
te prenamjenu u Učenički dom u Gospiću, u iznosu od 28.975,00 kn. 

  

II. 
Sredstva iz kojih će se namiriti iznos komunalnog doprinosa iz točke I. ovog Zaključka, osigurat će se u proračunu Grada 

Gospića, iz drugih proračunskih prihoda. 

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



Klasa: UP/I -363-02/06-01/20 
Urbroj: 2125/01-02-06-03 

Gospić, 01. lipnja 2006. godine 
 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 
  Milan Kolić, v.r. 

 

 

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića  („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06, 3/06), i članka 12. i 15. 
Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 117/01 i 92/05), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj 16. 

svibnja 2006. godine donosi 

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

postupak izravne pogodbe u pregovaračkom postupku, bez 
objave poziva za nadmetanje, za izradu Projektne dokumentacije 

idejnog rješenja, Glavnog i izvedbenog projekta i vršenja 
projektantskog nadzora na izgradnji Tematskog parka 

„Nikola Tesla“ u Smiljanu 

I 
Osniva se Stručno povjerenstvo za postupak izravne pogodbe u pregovaračkom postupku, bez objave poziva za nadmetanje, 

za izradu Projektne dokumentacije idejnog rješenja, Glavnog i izvedbenog projekta i vršenja projektantskog nadzora na 
izgradnji Tematskog parka „Nikola Tesla“ u Smiljanu u sastavu:      

1. Milan Kolić, gradonačelnik Grada Gospića – voditelj Stručnog povjerenstva  
2. Davor Mrduljaš, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i zaštite okoliša ‐ član  

3. Petar Đukan, prof. dr. sc., IGH ‐ član  
4. Robert Planinc, dipl. ing., IGH  ‐ član     

5. Pavao Pavelić, dipl. ing, Grad Gospić ‐ član  

  

II 
Stručno povjerenstvo iz točke I. ovog Zaključka priprema i provodi postupak izravne pogodbe u pregovaračkom postupku, 

bez objave poziva za nadmetanje, za izradu Projektne dokumentacije idejnog rješenja, Glavnog i izvedbenog projekta i 
vršenja projektantskog nadzora na izgradnji Tematskog parka „Nikola Tesla“ u Smiljanu. 

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. 

Evidencijski broj nabave IP-01-06. 

IV 
Predmet postupka je izravna pogodba u pregovaračkom postupku, bez objave poziva za nadmetanje, za izradu Projektne 
dokumentacije idejnog rješenja, Glavnog i izvedbenog projekta i vršenja projektantskog nadzora na izgradnji Tematskog 

parka „Nikola Tesla“ u Smiljanu. 

V 
Planirana vrijednost radova  iz točke II. ovog Zaključka je 1.520,000,00 kn bez PDV-a. 

VI 
Plaćanje se vrši sukladno investicijskom projektu po ispostavljenim fakturama izvođača radova nakon završetka radova, a 

isplate se vrše iz sredstava kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan opće države. 



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 („Narodne novine“ br. 117/01 i 92/05). 

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

Klasa: 611-05/06-01/18  
Urbroj: 2125/01-02-06-02 

Gospić, 16. svibnja 2006. godine 

 
 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića  („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06, 3/06), i članka 12. i 15. 
Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 117/01 i 92/05), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj 

dana 16. svibnja 2006. godine donosi 

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

postupak izravne pogodbe u pregovaračkom postupku, bez 
objave poziva za nadmetanje, za izvođenje radova na izgradnji 

Tematskog parka „Nikola Tesla“ u Smiljanu 

I 
Osniva se Stručno povjerenstvo za postupak izravne pogodbe u pregovaračkom postupku, bez objave poziva za nadmetanje, 

za izvođenje radova na izgradnji Tematskog parka „Nikola Tesla“ u Smiljanu u sastavu:     

1. Milan Kolić, gradonačelnik Grada Gospića – voditelj Stručnog povjerenstva  
2. Davor Mrduljaš, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i zaštite okoliša ‐ član  

3. Petar Đukan, prof. dr. sc., IGH ‐ član  
4. Robert Planinc, dipl. ing., IGH  ‐ član     

5. Pavao Pavelić, dipl. ing, Grad Gospić ‐ član                                                                                 

   
II 

Stručno povjerenstvo iz točke I. ovog Zaključka priprema i provodi postupak izravne pogodbe u pregovaračkom postupku, 
bez objave poziva za nadmetanje, za izvođenje radova na izgradnji Tematskog parka „Nikola Tesla“ u Smiljanu. 

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. 

Evidencijski broj nabave IP-02-06. 
IV 

Predmet postupka je izravna pogodba u pregovaračkom postupku, bez objave poziva za nadmetanje, za izvođenje radova na 
izgradnji Tematskog parka „Nikola Tesla“ u Smiljanu. 

V 
Planirana vrijednost radova  iz točke II. ovog Zaključka je 19.961,000,00 kn bez PDV-a. 

VI 
Plaćanje se vrši sukladno investicijskom projektu po ispostavljenim fakturama izvođača radova nakon završetka radova, a 

isplate se vrše iz sredstava kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan opće države. 



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 („Narodne novine“ br. 117/01 i 92/05). 

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

KLASA: 611-05/06-01/17 
URBROJ: 2125/01-02-06-02 

Gospić, 16. svibnja 2006. godine  

 PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r.   

 

 

Na temelju članka 12. st. 6. točka 3, alineja 2 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 117/01 i 92/05), te članka 41. 
Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06, 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na 

sjednici održanoj dana 16. svibnja 2006. godine donosi 

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

postupak izravne pogodbe u pregovaračkom postupku,  
bez objave poziva za nadmetanje, za dodatne radove na održavanju 

nerazvrstanih cesta; grupa 2; makadam kolnici 
na nerazvrstanim cestama  

  

��

Osniva se Stručno povjerenstvo za postupak izravne pogodbe u pregovaračkom postupku, bez objave poziva za nadmetanje, 
za dodatne radove na održavanju nerazvrstanih cesta; grupa 2; makadam kolnici na nerazvrstanim cestama u sastavu:  

1. Pavao Pavelić, dipl. ing - predsjednik 
2. Ante Valentić, ing.  - član 

3. Nenad Bubaš - član 

II 
Stručno povjerenstvo iz točke I ovog Zaključka priprema i provodi postupak izravne pogodbe u pregovaračkom postupku, 

bez objave poziva za nadmetanje, za dodatne radove na održavanju nerazvrstanih cesta; grupa 2; makadam kolnici na 
nerazvrstanim cestama. 

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. Evidencijski broj nabave IP-04-06. 

IV 
Predmet postupka je izravna pogodba u pregovaračkom postupku, bez objave poziva za nadmetanje, za dodatne radove na 

održavanju nerazvrstanih cesta; grupa 2; makadam kolnici na nerazvrstanim cestama. 
V 

Planirana vrijednost radova iz točke II ovog Zaključka je 453.900,00 kn bez PDV-a. 

 VI 
Plaćanje se vrši sukladno Proračunu Grada Gospića po ispostavljenim fakturama izvođača radova nakon završetka radova. 



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 („Narodne novine“ br. 117/01 i 92/05). 

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

Klasa: 340-03/06-01/14 
Urbroj: 2125/01-02-06-02 

Gospić, 16. svibnja 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, 1/06, 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na 

sjednici održanoj dana 16. svibnja 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 uređenje Zone poslovnih namjena Smiljansko Polje II faza 

  

���

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave za izradu Projektne dokumentacije za uređenje Zone 
poslovnih namjena Smiljansko Polje II faza u sastavu:                                                                                             

                                   1. Pavao Pavelić, dipl. ing. - predsjednik 
2. Slaven Stilinović, dipl. ing. - član 
3. Marta Grgurić, dipl. učitelj - 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: 361-02/06-01/08 
Urbroj: 2125/01-02-06-02 

Gospić, 16. svibnja 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, 1/06, 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na 

sjednici održanoj dana 16. svibnja 2006. godine donosi  



Z A K LJ U Č A K 
o osnivanju Stručnog povjerenstva za  

ograničeni postupak nabave za izvođenje radova na  
adaptaciji dijela krovišta u područnoj školi Bilaj 

I 
Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda za izvođenje radova na adaptaciji dijela 

krovišta u područnoj školi Bilaj u sastavu: 

1.   Pavao Pavelić, dipl. ing.– predsjednik 

1. Marta Grgurić, dipl. učitelj – član  
2. Slaven Stilinović, dipl. ing. – 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: 361-02/06-01/10 
Urbroj: 2125/01-02-06-02 

Gospić, 16. svibnja 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, 1/06, 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na 

sjednici održanoj dana 16. svibnja 2006. godine donosi  

Z A K LJ U Č A K 
o osnivanju Stručnog povjerenstva  

za ograničeni postupak nabave za izvođenje radova  
unutarnjeg uređenja u područnoj školi Smiljan 

I 
Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda za izvođenje radova unutarnjeg 

uređenja u područnoj školi Smiljan u sastavu: 

1. Marta Grgurić, dipl. učitelj – predsjednik  
2. Pavao Pavelić, dipl. ing. – član  

3. Slaven Stilinović, dipl. ing. – 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: 361-02/06-01/09 
Urbroj: 2125/01-02-06-02 

Gospić, 16. svibnja 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, 1/06, 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na 

sjednici održanoj dana 16. svibnja 2006. godine donosi  

  

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

postupak nabave za izvođenje elektroinstalaterskih radova  
na Društvenom domu u Gospiću 

  

���

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave za izvođenje elektroinstalaterskih radova na Društvenom 
domu u Gospiću u sastavu: 

1. Pavao Pavelić, dipl. ing. - predsjednik 
2. Nenad Bubaš - član 
3. Ivan Biljan - 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: 361-02/06-01/07 
Urbroj: 2125/01-02-06-02 

Gospić, 16. svibnja 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, 1/06, 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na 

sjednici održanoj dana 16. svibnja 2006. godine donosi  

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

ograničeni postupak nabave uređaja za naplatu parkirališta 
  



���

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave uređaja za naplatu parkirališta u sastavu:  

                                   1. Marta Grgurić, dipl. učitelj - predsjednik 
2. Nenad Bubaš - 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 
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku Grada Gospića». 

 
Klasa: 340-01/06-01/08 

Urbroj: 2125/01-02-06-02 
Gospić, 16. svibnja 2006. godine 

 
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

GRADA GOSPIĆA 
Milan Kolić, v.r. 

 

 

Na temelju članka 6. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti («NN» br. 14/02) i članka 41. Statuta 
Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića br. 7/01, 1/06, 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici 

održanoj  dana 16. svibnja 2006. godine donijelo je  

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

nabave promidžbenog materijala 

 I. 
Osniva se Stručno povjerenstvo  za ograničeni postupak  nabave  promidžbenog materijala Grada Gospića (stolne zastavice, 

velike zastave različitih veličina  za otvoreni i zatvoreni prostor, priznanja,  plakete,  pohvalnice, fascikli razni sa grbom 
Grada, vrećice sa grbom Grada i ostalo)  u sastavu: 

1. Milan Kolić, predsjednik  
2. Marta Grgurić, dipl. učitelj, član  

3. Ana – Mari Bašić, 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: 119-01/06-01/09 

Urbroj: 2125/01-02-06-02 
Gospić, 16. svibnja 2006. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 



 

 

OSTALO  

 

Temeljem članka 35. Statuta O.Š. dr. Jure Turića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/2005. od 20. rujna 2005.) Klasa: 
012-03/05-01/3; Urbroj: 2125-19-01-06-01 od 27. rujna 2005. i Rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, 

Samostalne službe za inspekcijske poslove, Klasa: UP/I-600-04/06-01/10, Urbroj: 533-14-06-4 od 1. veljače 2006. Školski 
odbor na 5. sjednici održanoj 31. svibnja 2006. donio je  

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
STATUTA OŠ DR. JURE TURIĆA 

Članak 1.  
Ovom Statutarnom odlukom mijenja se i dopunjuje Statut OŠ dr. Jure Turića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/2005. 

od 20. rujna 2005.). 

Članak 2.  
Članak 24 mijenja se i glasi: 

            Školom upravlja školski odbor. 
Školski odbor ima sedam članova. 

Članove školskog odbora imenuje osnivač iz članka 3. ovog Statuta i to:  

• tri člana iz reda učitelja i stručnih suradnika prema prijedlogu učiteljskog vijeća  
• dva člana iz reda roditelja učenika prema prijedlogu vijeća roditelja  

• dva člana samostalno  

Ako nije član školskog odbora knjižničar sudjeluje u radu školskog odbora kada  
školski odbor raspravlja i odlučuje o djelatnosti knjižnice.  

Članovi školskog odbora imenuju se na četiri godine i mogu biti ponovno imenovani. 
Mandat člana školskog odbora teče od dana konstituirajuće sjednice.  

Članak 3. 
Članak 34. mijenja i glasi:  

Školski odbor može osnivaču predložiti razrješenje svoga člana: 

• ako član privremeno ili trajno ne može ispunjavati obveze koje ima prema zakonu, osnivačkom aktu ili ovom 
Statutu  

• ako član školskog odbora prestane biti članom tijela (učiteljskog vijeća, vijeća roditelj) koje ga je predložilo za 
imenovanje u školski odbor  

• ako član nije redovito nazočan na sjednicama školskog odbora  
• ako tijelo koje ga je predložilo u školski odbor nije zadovoljno njegovim radom u školskom odboru.  

Ako školski odbor ne dostavi osnivaču prijedlog za razrješenje svoga člana u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, prijedlog 
za razrješenje ovlašten je osnivaču dostaviti ravnatelj odnosno prosvjetni inspektor. 

Članak 4. 
Članak 40. stavak 2. mijenja se i glasi: 

      Za ravnatelja osnovne škole može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja, odnosno stručnog suradnika a ima 
najmanje višu stručnu spremu i pet godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj ili srednjoj školi. 

Mandat ravnatelja je četiri godine i ista osoba može biti ponovno imenovana.  

Članak 5. 
Članak 51. mijenja se i glasi.  



      Učiteljsko vijeće čine učitelji, stručni suradnici i ravnatelji Škole.  

      Učiteljsko vijeće uz poslove određene zakonom i provedbenim propisima:  

• obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, potrebama i interesima učenika te promicanjem 
stručno‐pedagoškog rada škole  

• daje mišljenje o nacrtu prijedloga godišnjeg plana i programa rada Škole  
• ustrojava razredne odjele i obrazovne skupine  

• predlaže imenovanje razrednika  
• predlaže stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika  

• osniva stručne aktive i imenuje njihove voditelje  
• imenuje povjerenstva za izricanje pedagoških mjera  

• obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole  

Članak 6.  
Članak 55. mijenja se i glasi:  

            Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj imaju pravo i dužnost neposredno se stručno i pedagoški usavršavati, pratiti 
znanstvena dostignuća i unapređivati pedagošku praksu. 

Usavršavanje iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio radnih obveza učitelja i stručnih suradnika i ravnatelja. 
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj su dužni prijaviti policiji ili ovlaštenom općinskom državnom odvjetniku za počinjenje 

nasilja u obitelji učenika za koje su saznali u obavljanju svojih poslova.  

Članak 7. 
Ova Statutarna odluka objavljena je na oglasnoj ploči 31. svibnja 2006. a stupila je na snagu 12. lipnja 2006. godine. 

            Klasa: 012-03/06-01/02 
Urbroj: 2125-19-01-06-01 

U Gospiću, 31. svibnja 2006. 

       Predsjednik Školskog odbora 
Ljubica Ilijevski, v.r. 

 

 

Na temelju članka 25. Zakona o muzejima („N.N.“ br. 142/98 ) i članka 26. Statuta Muzeja Like Gospića Klasa: 012-03/06-
01/01 od 07. ožujka 2006., Upravno vijeće Muzeja Like Gospić, na sjednici održanoj 04. svibnja 2006. godine, donosi 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Like Gospić 

I 
Ovom Odlukom, nakon pribavljene prethodne suglasnosti Gradskog vijeća Grada Gospića, mijenja se i dopunjuje Statut 

Muzeja Like Gospić. 

II 
Članak 19. mijenja se i glasi: 

„Muzejom upravlja Upravno vijeće od tri /3/ člana, od kojih dva /2/ člana imenuje osnivač iz redova kulturnih, znanstvenih i 
umjetničkih djelatnika, a jednog /1/ člana imenuje Muzej iz reda stručnih djelatnika. 

III 
Članak 49. mijenja se i glasi: 

„Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Muzeja obavlja Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, Služba za 
društvene djelatnosti, ( u daljnjem tekstu: Ured ). 

Ako Ured utvrdi da je Statut ili Pravilnik o radu Muzeja, u suprotnosti s Ustavom, zakonom ili drugim propisima, zatražiti će 
od Muzeja da ga promijeni. Ako su u roku od mjesec dana od dostavljenog traženja ne izvrše zatražene promjene, Ured će 
obustaviti od izvršenja prijeporni akt i u roku od osam dana od dana obustave predložit Ministarstvu kulture da takav akt 

poništi ili ukine.  



IV 
Odluka stupa na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči Muzeja Like Gospić. 

KLASA: 012-03/06-01/01 
URBROJ 2125/48-01-06-09 

 
PREDSJEDNIK 

UPRAVNOG VIJEĆA 
Nikolina Tonković, v.r. 

 

 

Nakon izvršenog uspoređivanja izvornog teksta, Odluke o razrješenju ravnatelja Muzeja Like  
Gospić, Odluke o imenovanju ravnatelja Muzeja Like Gospić i Zaključka o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu 
javnog nadmetanja za nabavku bine za potrebe Grada Gospića, sa tekstom istih objavljenog u „Službenom vjesniku Grada 

Gospića“ br. 3/06 od 25. travnja 2006. godine, utvrđene su pogreške te se sukladno tome daje slijedeći  

I S P R A V A K 
 

- U zaglavlju Odluke o razrješenju ravnatelja Muzeja Like Gospić („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 3/06, str. 62) 
umjesto „„N.N.“ br. 149/98“  treba stajati „„N.N.“ br. 142/98“. 

- U zaglavlju Odluke o imenovanju ravnatelja Muzeja Like Gospić („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br 3/06, str 62) 
umjesto „„N.N.“ br. 149/98“ treba stajati „„N.N.“ br. 142/98“. 

 
- U točki VI Zaključka o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja za nabavku bine za potrebe Grada 

Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 3/06, str 69-70) umjesto riječi „izvođača radova“ treba stajati 
„prodavatelja“.    

  

Klasa: 032-05/06-01/02 
Urbroj: 2125/01-01-06-01 

 Redakcijski kolegij 
„Službenog vjesnika Grada Gospića“ 

 


