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AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

 

Na temelju članka 124. i 125. Stavak 3. Zakona o proračunu («N.N.» 96/03) i članka 50. i 52. Statuta Grada Gospića 
(«Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01, 1/06 i 3/06), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 26. rujna 2006. 

godine donijelo je  

  

POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA 
GRADA GOSPIĆA ZA RAZDOBLJE 

OD 01. 01. 2006. DO 30. 06. 2006. 

I  OPĆI DIO 

  

Članak 1. 

Polugodišnji obračun Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2006. godine sastoji se od: 

  

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA                                PLANIRANO     OSTVARENO   INDEKS 

  

     Prihodi poslovanja                                                55.653.303       29.603.140        53,20 
     Prihodi od prodaje nefinancijske imovine    2.335.000        1.498.377       64,20 

     Rashodi poslovanja                                              31.142.345         4.325.304       46,00 
     Rashodi za nabavu nefinancijske imovine       28.935.958       24.450.927        84,50 

     RAZLIKA – MANJAK                                              - 2.090.000      -7.674.712       367,20  

B. REZULTAT POSLOVANJA 
   

     Rezultat poslovanja 2005. godine                         -2.000.000        -3.676.927        183,85 

C. RAČUN  ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 
     

     Primici od financijske imovine i zaduživanja        5.000.000          5.000.000       100,00 
     Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova       910.000              304.991        33,50 

     NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE                      4.090.000          4.695.009       114,79 

     VIŠAK/MANJAK +NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA                   6.656.631 

  

Članak 2. 

  

            Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu 
financiranja za prvo polugodište 2006. godine kako slijedi: 

 



1. Opći dio (xls)  
2. Posebni dio (xls)  

 

 

  

 
Na temelju čl. 7. Zakona o državnoj reviziji („N.N.“ br. 49/03 i 177/04), čl. 87. i 88 Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave („N.N.“ 117/93) 
i čl. 13 i 50. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06, 3/06), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 26. rujna 

2006. godine donosi 

  

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

o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Gospića za 2005. godinu 

  

I 

            Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Gospića za 2005. godinu. 

II 

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

  

Klasa: 041-01/06-01/04 
Urbroj: 2125/01-01-06-07 

Gospić, 26. rujna 2006. godine 

                                    
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

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

 

 

             
Na temelju članka 26a i 26b Zakona o prostornom uređenju („N.N.“ br. 30/98, 68/98, 61/00 i 100/04), Programa mjera za 

unapređenje stanja u prostoru na području Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 5/04), članka 98. Odredbi za 
provođenje PPUGG i na temelju članka 13. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06, 3/06), 

Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 26. rujna 2006. godine donijelo je 

O D L U K U 
O PRISTUPANJU IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA BRUŠANE 

I 

Pristupa se izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Brušane. 

II 



         Sudionici izrade Plana su: 

Naručitelj – NIVA inženjering d.d., Zagreb 
Stručni izrađivač – Urbanistički zavod Grada Zagreba d.o.o., Zagreb 

Koordinator – Grad Gospić kroz Povjerenstvo kojeg čine: 

1. Slaven Stilinović, dipl. ing., predsjednik  
2. Ivo Josipović, dipl. ing., član  

3. Antonija Pocrnić, dipl. iur., član  

III 

         Plan se sastoji od grafičkog i tekstualnog dijela. 

IV 

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

Klasa: 350-07/06-01/06 
Urbroj: 2125/01-01-06-03 

Gospić, 26. rujna 2006. godine 

  

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

            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. 1/06, 3/06), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 

dana 26. rujna 2006. 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 2006./2007. 

 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 2006./2007., koja je donesena na sjednici Upravnog 

vijeća Dječjeg centra Gospić 21. lipnja 2006. godine.  

II 

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

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

Gospić, 26. rujna 2006. godine 

  



PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA GOSPIĆA 

 

 
Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br. 33/01, 129/05), 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 19. rujna 2006. godine  donosi 

Z A K L J U Č A K   
o modelu financiranja i korištenja obveznih udžbenika  

za učenike osnovnih škola 

I 

Grad Gospić u okviru Socijalnog programa („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 8/01, 1/02, 7/04), osigurao je učenicima 
osnovnih škola na području Grada Gospića pravo na besplatne udžbenike za potrebe redovnog školovanja. 

II 

            Korisnici obveznih udžbenika dužni su na kraju školske godine vratiti dodijeljene im udžbenike osnovnim školama, 
radi njihovog daljnjeg korištenja u redovnom nastavnom programu. U okviru Proračina Grada Gospića, za svaku školsku 

godinu osigurat će se dodatna sredstva za nabavu potrebnih, a nedostatnih udžbenika i to u slučajevima kada postojeći fond 
udžbenika ne odgovara stvarnim potrebama, uslijed otpisa dijela udžbenika zbog trajnog oštećenja ili moguće promjene 

programa.  

III 

            Aktivi nastavnika određuju udžbenike za razrednu i predmetnu nastavu s obzirom na veći broj naslova koji se mogu 
koristiti temeljem odobrenja nadležnog ministarstva. 

O svakoj promjeni izbora udžbenika aktiv nastavnika uz obrazloženje obavještava Upravni odjel za samoupravu i upravu, 
Odsjek za društvene djelatnosti. 

IV 

            Ovaj model služit će za potrebe racionalnog, svrhovitog korištenja besplatnih udžbenika i određivanja visine 
potrebnih sredstava koje valja osigurati u Proračunu Grada Gospića za ove potrebe. 

V 

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

  

Klasa: 402-01/06-01/140 
Urbroj: 2125/01-02-06-02 

Gospić, 19. rujna 2006. godine 



  

              PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r.  

 

 

Na temelju članka 32. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („N.N.“ br. 73/97) i članka 41. Statuta Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 07/01, 1/06, 03/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 

19. rujna 2006. godine donijelo je  

  

Z A K L J U Č A K 
o visini nastale štete uslijed elementarne nepogode 

i osiguranju sredstava za uklanjanje i ublažavanje njenih posljedica  

I 
Odlukom župana Ličko-senjske županije od 28. studenog 2005. godine, proglašena je elementarna nepogoda – orkanski 
vjetar i poplava na području Grada Gospića (u nastavku teksta: elementarna nepogoda), za Mjesne odbore D. Pazarišta, 

Aleksinica, Kalinovača i Bužim, koja je nastupila u periodu od 26. – 28. studenog 2005. godine.  
Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda izvršilo je procjenu pričinjene štete na stambenim i 

gospodarskim objektima, obrtnim sredstvima i prometnicama.  

II 
Visina nastale štete prema zaprimljenim prijavama, vrsti oštećene imovine i obrtnih sredstava, vrijednosnim i naturalnim 

pokazateljima zatečenim na terenu, te vlasnicima imovine, procjenjuje se zbirno na slijedeći način: 

1. za fizičke osobe – 123.198,04 kn;  
2. pravne osobe (prometnice) – 75.493,60 kn 

 
 III 

Budući da štete nastale djelovanjem elementarne nepogode po vrijednosti i posljedicama ne udovoljavaju 
mjerilima iz čl. 31. st. 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda, uklanjaju se ili ublažavaju sredstvima iz 

proračuna Grada Gospića za 2006. godinu. 
Radi ublažavanja i uklanjanja posljedica utvrđenih točkom II ovog Zaključka, Poglavarstvo Grada Gospića odobrava 

novčanu pomoć za fizičke osobe u iznosu od 2.000,00 kn. 
 

Štete nastale na prometnicama (nerazvrstanim cestama) sanirat će se na teret proračuna Grada Gospića za 2006. 
godinu.  

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

            Klasa: 402-01/06-01/139 
Urbroj: 2125/01-02-06-02 

Gospić, 19. rujna 2006. godine 

  

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA  
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 



 

Na temelju članka 5. Odluke o priključenju na sustav javne odvodnje otpadnih voda grada Gospića («Službeni vjesnik Grada 
Gospića» br. 9/01; 6/03) 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 19. rujna 2006. godine donosi  

  

Z A K L J U Č A K  
o utvrđivanju troškova priključenja obiteljskih  

kuća na sustav javne odvodnje otpadnih voda za ulice: 
Bužimska, Smiljanska, Kralja Tomislava (dio od Pazariške do Smiljanske),  
Bana J. Jelačića, Karla Brkljačića, Popa M. Mesića, Logorište, Zagrebačka  

(dio od Smiljanske do Pazariške), Eugena Kvaternika, Petra Svačića, Petra Preradovića, Vladimira Nazora, S.S. 
Kranjčevića, Kneza Domagoja,  

Augusta Šenoe, Tina Ujevića, Hrvatskih književnika i  A.G. Matoša  

I 

Grad Gospić kao investitor projekta izgradnje priključaka individualnih korisnika na sustav javne odvodnje otpadnih voda u 
predmetnim ulicama u Gospiću za obiteljske kuće, utvrđuje troškove izvođenja priključaka i naknada za priključenje po 

korisniku priključka. 

II 

Vlasnik građevine plaća cijenu stvarnih troškova i utrošenog materijala na izvedbi priključka na sustav javne odvodnje i 
otpadnih voda u iznosu od 4.240,23 kn i naknadu za priključenje u iznosu od 4.214,00 kn čime ukupni troškovi priključenja 

iznose 8.454,23 kn. 
Specifikacija ukupnih troškova priključenja čini sastavni dio Ugovora o priključenju na sustav javne  odvodnje otpadnih voda 

predmetnih ulica u Gospiću i uvjetima i načinu održavanja priključaka (u nastavku: Ugovor). 

III 

Troškove priključenja iz točke II. ovog Zaključka, korisnik  priključka plaćat će u ratama: 

1. rata u iznosu od 2.000,00 kuna 
2, 3., i 4 rata u iznosu od 1.500,00 kuna 

5. rata u iznosu od 1.954,23  kuna  

Dospijeće rata na naplatu utvrdit će se Ugovorom, a prikupljena sredstva u cijelosti  su prihod proračuna Grada Gospića i 
namjenski će se utrošiti na daljnju izgradnju sustava javne odvodnje otpadnih voda, te izgradnju objekata komunalne 

infrastrukture na području Grada Gospića. 

  

IV 

Obvezuje se trgovačko društvo Usluga d.o.o. Gospić za sklapanje ugovora s korisnicima priključaka. 
  

V 

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

Klasa: 402-01/06-01/137 
Urbroj: 2125/01-02-06-02 

Gospić, 19. rujna 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 19. rujna 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 građevinskih radova 
 za potrebe protokola 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 građevinskih radova za potrebe protokola Tematskog parka  „Nikola Tesla“ u Smiljanu  u sastavu: 

1.   Milan Kolić, gradonačelnik Grada Gospića – voditelj Stručnog povjerenstva 

1. Davor Mrduljaš, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i zaštite okoliša – član  
2. Petar Đukan, prof. dr. sc., IGH – član  
3. Robert Planinc, dipl. ing., IGH – član  

4. 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 građevinskih radova za potrebe protokola  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 – 06/06 

IV 

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

V 

Planirana vrijednost radova iz točke II. ovog Zaključka je 2.757.000,00 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 subjekta 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: 611-05/06-01/36 
Urbroj: 2125/01-02-06-02 

Gospić, 19. rujna 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, 1/06, 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 19. rujna 2006. 

godine donosi 

  

ZAKLJUČAK 
o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja 

za izvođenje građevinsko – obrtničkih i instalaterskih radova na 
 izgradnji građevine Centra za socijalnu skrb Gospić  

  

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za provedbu javnog nadmetanja za izvođenje građevinsko – obrtničkih i instalaterskih radova 
na izgradnji građevine Centra za socijalnu skrb Gospić  u sastavu: 

1. Marta Grgurić, Grad Gospić ‐ predsjednik  
2. Pavao Pavelić, Grad Gospić – član  
3. Slaven Stilinović, Grad Gospić – član  

4. Sanja Stanković, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi – član  
5. Ankica Brajković, Centar za socijalnu skrb Gospić – 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 izvođenje građevinsko – obrtničkih i instalaterskih radova na izgradnji građevine Centra za 
socijalnu skrb Gospić. 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 4.000.000,00  kn. 

VI 

            Plaćanje se vrši sukladno ispostavljenim situacijama izvođača radova, a isplate se vrše sredstvima osiguranim 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). 

VIII 

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

  

Klasa: 361-02/06-01/15 
Urbroj: 2125/01-02-06-02 

Gospić, 19. rujna 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 19. rujna 2006. godine donosi 

  

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

ograničeni postupak nabave za stručni nadzor nad izvođenjem 
radova na izgradnji građevine Centra za socijalnu skrb Gospić 

  
I 



Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave za otvaranje i odabir ponuda  za stručni nadzor nad 
izvođenjem radova na izgradnji građevine Centra za socijalnu skrb Gospić u sastavu:  

  

1. Marta Grgurić, Grad Gospić ‐ predsjednik  
2. Pavao Pavelić, Grad Gospić – član  
3. Slaven Stilinović, Grad Gospić – član  

4. Sanja Stanković, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi – član  
5. Ankica Brajković, Centar za socijalnu skrb Gospić – 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: 361-02/06-01/14 
Urbroj: 2125/01-02-06-02 

Gospić, 19. rujna 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, 1/06, 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 19. rujna 2006. 

godine donosi 

  

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

nadmetanja za izvođenje radova na zamjeni dijela javne rasvjete grada Gospića 
i naselja Lički Osik primjenom rješenja bez svjetlosnog zagađenja  

okoliša i veće energetske učinkovitosti 

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za provedbu javnog nadmetanja za izvođenje radova na zamjeni dijela javne rasvjete grada 
Gospića i naselja Lički Osik primjenom rješenja bez svjetlosnog zagađenja okoliša i veće energetske učinkovitosti u sastavu: 

                                   1. Pavao Pavelić, dipl. ing.  - predsjednik 
2. Dane Kulaš - član 
3. Ivan Biljan - 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 izvođenje radova na zamjeni dijela javne rasvjete grada Gospića i naselja Lički Osik primjenom 
rješenja bez svjetlosnog zagađenja okoliša i veće energetske učinkovitosti. 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 2.471.000,00 kn (nije 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). 

VIII 

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

  

Klasa: 340-03/06-01/26 
Urbroj: 2125/01-02-06-02 

Gospić, 19. rujna 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 i 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na 
sjednici održanoj dana 19. rujna 2006. godine donosi 

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

ograničeni postupak nabave za provođenje Stručnog nadzora na  
izvođenju radova na zamjeni dijela javne rasvjete grada Gospića  



i naselja Lički Osik primjenom rješenja bez svjetlosnog zagađenja  
okoliša i veće energetske učinkovitosti 

  

��

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave za provođenje Stručnog nadzora na izvođenju radova na 
zamjeni dijela javne rasvjete grada Gospića i naselja Lički Osik primjenom rješenja bez svjetlosnog zagađenja okoliša i veće 

energetske učinkovitosti u sastavu:                                                                                             

1. Pavao Pavelić, dipl. ing. – predsjednik  
2. Dane Kulaš – 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: 340-03/06-01/27 
Urbroj: 2125/01-02-06-02 

Gospić, 19. rujna 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 19. rujna 2006. godine donosi 

  

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

ograničeni postupak nabave za izradu Idejnog rješenja 
Spomen sobe Domovinskog rata u Društvenom domu 

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave za otvaranje i odabir ponuda za izradu Idejnog rješenja 
Spomen sobe Domovinskog rata u Društvenom domu u sastavu: 

 1. Marta Grgurić- predsjednik 
2. Pavao Pavelić – 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: 611-05/06-01/35 
Urbroj: 2125/01-02-06-02 

Gospić, 19. rujna 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 i 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na 

sjednici održanoj dana 19. rujna 2006. godine donosi 

  

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

ograničeni postupak nabave za izvođenje građevinskih radova  
na izmicanju NN mreže Bilajska ulica u Gospiću  

  

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave za, otvaranje i odabir ponuda za izvođenje građevinskih 
radova na izmicanju NN mreže Bilajska ulica u Gospiću u sastavu:  

1. Pavao Pavelić, dipl. ing. – predsjednik  
2. Ivan Biljan – član  
3. Nenad Bubaš ‐ član  

II 

Stručno povjerenstvo iz točke I ovog Zaključka priprema i provodi ograničeni 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: 360-01/06-01/04 
Urbroj: 2125/01-02-06-02 

Gospić, 19. rujna 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 i 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na 

sjednici održanoj dana 19. rujna 2006. godine donosi 

  

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

ograničeni postupak nabave za izvođenje elektromontažnih radova  
na izmicanju NN mreže Bilajska ulica u Gospiću  

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave za, otvaranje i odabir ponuda za izvođenje elektromontažnih 
radova na izmicanju NN mreže Bilajska ulica u Gospiću u sastavu:  

1. Pavao Pavelić, dipl. ing. – predsjednik  
2. Ivan Biljan – član  
3. Dane Kulaš – član  

II 

Stručno povjerenstvo iz točke I ovog Zaključka priprema i provodi ograničeni 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: 340-03/06-01/28 
Urbroj: 2125/01-02-06-02 

Gospić, 19. rujna 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 i 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na 

sjednici održanoj dana 19. rujna 2006. godine donosi 

  



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

ograničeni postupak nabave za izvođenje građevinskih  
radova na nerazvrstanoj cesti Mesić bunar – Progon selo (Mušaluk)  

  

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave za, otvaranje i odabir ponuda za izvođenje građevinskih 
radova na nerazvrstanoj cesti Mesić bunar – Progon selo (Mušaluk), u sastavu:                                                 

                                            

1. Pavao Pavelić, dipl. ing. – predsjednik  
2. Ivan Biljan – član  
3. Nenad Bubaš ‐ član  

II 

Stručno povjerenstvo iz točke I ovog Zaključka priprema i provodi ograničeni 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: 340-03/06-01/25 
Urbroj: 2125/01-02-06-02 

Gospić, 19. rujna 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 i 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na 

sjednici održanoj dana 19. rujna 2006. godine donosi 

  

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

ograničeni postupak nabave za otvaranje i odabir ponuda za 
 izvođenje elektromonterskih radova postavljanja božićnih i 

 novogodišnjih dekoracija za 2006/2007 godinu  
   

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave za, otvaranje i odabir ponuda za izvođenje elektromonterskih 
radova postavljanja božićnih i novogodišnjih dekoracija za 2006/2007 godinu u sastavu:   



1. Pavao Pavelić, dipl. ing. – predsjednik 
2. Ivan Biljan – član 
3. Dane Kulaš - član 

     
II 

Stručno povjerenstvo iz točke I ovog Zaključka priprema i provodi ograničeni 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: 119-01/06-01/12 
Urbroj: 2125/01-02-06-02 

Gospić, 19. rujna 2006. godine 

  

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r.  

 


