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AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

 

Na temelju odredbi članka 86. i 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08), a u 
svezi članka 4. i 10. točke 4. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica područne (regionalne) samouprave 
(„Narodne novine“ broj 55/04), te članka 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića 
za 2009. godinu („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 11/08) 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 10. ožujka 2009. godine donosi  

O D L U K U 
o prihvaćanju investicije – Izgradnja komunalne i društvene infrastrukture 

koja se financira sredstvima kreditnog zaduženja u 2009. godini 

I 

                Prihvaća se investicija (kapitalni projekt) - Izgradnja komunalne i društvene 
infrastrukture, čija realizacija će se financirati iz sredstava kreditnog zaduženja u 2009. g., 
kod poslovne banke, u iznosu od 5.000.000,00 kn.  

II 

                Investicija iz točke I ove Odluke, planirana je Proračunom Grada Gospića za 2009. 
godinu i Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada 
Gospića u 2009. g.  

III 

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

Klasa: 403-01/09-01/09 
Urbroj: 2125/01-01-09-03 
Gospić, 10. veljače 2009. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

 



 

Na temelju članka 11. i 13. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 
7/01, 1/06, 3/06), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 10. ožujka 2009. 
godine donijelo je  

  

O D L U K U 
o javnim priznanjima Grada Gospića 

I  UVODNE ODREDBE 

Članak 1. 

            Ovom Odlukom utvrđuju se  vrste javnih priznanja Grada Gospića uvjeti i način 
dodjeljivanja javnih priznanja, tijela koja provode postupak i dodjeljuju javna priznanja te 
druga pitanja u svezi dodjele javnih priznanja Grada Gospića (u daljnjem tekstu: Grad). 

Članak 2.  

            Javna priznanja Grada mogu se dodjeljivati pravnim i fizičkim osobama zaslužnim za 
postignuta iznimna dostignuća na području gospodarstva, znanosti, školstva, kulture, športa, 
skrbi, unapređivanja i zaštite prirodnog okoliša i drugih javnih djelatnosti kao i aktivnosti koje 
su usmjerene prethodno navedenom te u znak počasti i zahvalnosti. 

            Javna priznanja mogu se dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, prijateljskim 
gradovima, međunarodnim organizacijama, nevladinim organizacijama i organizacijama 
drugih država ili njihovim tijelima. 

Članak 3.  

U jednoj kalendarskoj godini istoj pravnoj ili fizičkoj osobi kao i  subjektima navedenim u 
članku 2. stavak 2. ove Odluke može se dodijeliti samo jedno javno priznanje Grada. 

 Članak 4. 

Broj i vrsta priznanja  iz članka  5. točke 1., 2., i 3. ove Odluke  utvrđuje se za svaku 
kalendarsku  godinu odlukom Gradskog vijeća. 

  

II VRSTE JAVNIH PRIZNANJA  

  

Članak 5. 

Javna priznanja Grada su: 

1. „POČASNI GRAĐANIN GRADA GOSPIĆA“,  
2. „PRIZNANJE GRADA GOSPIĆA“,  



 

3. „NAGRADA GRADA GOSPIĆA“,  
4. „ZAHVALNICA GRADA GOSPIĆA“.  

  

1. Počasni građanin Grada Gospića  

Članak 6. 

           „Počasnim građaninom Grada Gospića“ može se proglasiti građanin Republike 
Hrvatske ili druge države koji je svojim radom, djelovanjem i postupcima značajno pridonio 
napretku i ugledu Grada, razvoju Grada ili pojedinih njegovih djelatnosti te ostvarivanju i 
razvoju međusobnih odnosa Grada s drugim gradovima i općinama  u zemlji i inozemstvu. 

  

Članak 7. 

           Počasnom građaninu dodjeljuje se povelja „POČASNI GRAĐANIN GRADA 
GOSPIĆA“ .  
Uz povelju  „POČASNI GRAĐANIN GRADA GOSPIĆA“ dodjeljuje se i plaketa.   

  

Članak 8. 

            Imenovanje počasnim građaninom znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava. 
Počast se može opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti. 

             Odluku o opozivu donosi Gradsko vijeće na prijedlog ovlaštenih predlagača iz čl. 22. 
ove Odluke. 

2. Priznanje Grada Gospića  

Članak 9. 

            „Priznanje Grada Gospića“ može se dodijeliti fizičkim i pravnim osobama za izuzetna 
ostvarenja u svim područjima djelatnosti gospodarskog i društvenog života Grada. 
„Priznanje Grada Gospića“ dodjeljuje se za izuzetna ostvarenja u području gospodarstva, 
znanosti, odgoja i obrazovanja, zaštite okoliša i ekologije, zdravstva i socijalne skrbi, kulture, 
tehničke kulture, športa i fizičke kulture te drugih društvenih djelatnosti. 

  

Članak 10. 

            „Priznanje Grada Gospića „ je plaketa i pismeno priznanje. 

  



 

3. Nagrada Grada Gospića  

Članak 11. 

           „Nagrada Grada Gospića“ može se  dodijeliti  građanima Grada i drugim osobama koje 
rade na području Grada, radnim skupinama, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama 
građana i drugim pravnim osobama za najviše zasluge i postignute rezultate  u teorijskom i 
praktičnom radu u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, 
zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih području  društvenog života u Gradu.      

Članak 12. 

            „Nagrada Grada Gospića“ je plaketa i novčani iznos tri prosječne plaće zadnjeg 
tromjesečja u prethodnoj godini u gospodarstvu Republike Hrvatske.  

  

Članak 13. 

            Sredstva za dodjelu „Nagrade Grada Gospića“ osiguravaju se u gradskom proračunu. 

  

4.  „Zahvalnica Grada Gospića“  

Članak 14. 

            „Zahvalnica Grada Gospića“ može se dodijeliti domaćim i stranim fizičkim i pravnim 
osobama za donacije, pomoći  i slične aktivnosti, kao i za  uspješnu suradnju, te doprinos 
razvoju i ugledu Grada. 

Članak 15.  

„Zahvalnica Grada Gospića“ je pismeno priznanje. 

  

III TIJELA KOJA PROVODE POSTUPAK DODJELE JAVNIH PRIZNANJA 

Članak 16. 

            Javna priznanja iz članka 5. točke 1., 2., i 3. ove Odluke dodjeljuje Gradsko vijeće. 
Gradsko vijeće donosi odluku o dodjeli javnog priznanja. 

 Članak 17. 

Odluku o dodjeli Zahvalnice Grada Gospića donosi Gradonačelnik. 

 Članak 18. 



 

Gradsko vijeće imenuje Povjerenstvo za utvrđivanje konačnog prijedloga za dodjelu javnih 
priznanja u (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 
Povjerenstvo je stalno radno tijelo Gradskog vijeća.  

Članak 19.  

Zadaća Povjerenstva je utvrditi pismeni i obrazloženi prijedlog za dodjelu javnih priznanja u 
skladu sa odredbama ove Odluke i važećim propisima. 

Članak 20. 

Radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada iz članka 5. točke 1., 2. i 3., ove 
Odluke Povjerenstvo u sredstvima javnog priopćavanja objavljuje javni Poziv za dodjelu 
javnih priznanja Grada te na taj način poziva potencijalne predlagatelje da dostave prijedloge 
kandidata za dodjelu javnih priznanja sukladno odredbama ove Odluke. 

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se Povjerenstvu u pisanom obliku. 

Članak 21. 

Prijedlog mora sadržavati: 

A/ za fizičke osobe 

- naziv predlagatelja, 
- životopis kandidata, 
- tijek njegovog rada i ostvareni rezultati, 
- temeljito obrazloženje razloga predlagatelja. 

B/ za pravne osobe 

- naziv predlagatelja, 
- osnovne podatke, 
- ostvarene rezultate rada, 
- temeljito obrazloženje razloga predlagatelja. 

Na zahtjev Povjerenstva podnositelj prijedloga dužan je naknadno dostaviti i druge dopunske 
podatke i dokumentaciju. 

Članak 22. 

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja iz čl. 5. točka 1., 2. i 3. ove Odluke mogu dati: 

- najmanje 1/3 vijećnika Gradskog vijeća, 
- gradonačelnik, 
- mjesni odbori, 
- udruge gospodarstvenika i obrtnika, 
- udruge građana, 
- trgovačka društva, 
- političke stranke, 



 

- vjerske zajednice, 
- druge pravne osobe. 

Članak 23. 

Predlagatelj ne može sam sebe predložiti za dodjelu javnog priznanja Grada. 

  

Članak 24. 

            Povjerenstvo prosuđuje prijedlog, utvrđuje konačni prijedlog za dodjelu javnog 
priznanja  te isti prosljeđuje Gradskom vijeću na usvajanje. 

Članak. 25. 

        Javna priznanja „POČASNI GRAĐANIN GRADA GOSPIĆA“, „PRIZNANJE GRADA 
GOSPIĆA“ i „NAGRADU GRADA GOSPIĆA“ potpisuje predsjednik Gradskog vijeća. 

        Javno priznanje „ZAHVALNICA GRADA GOSPIĆA“ potpisuje Gradonačelnik. 

Članak 26. 

            Javna priznanja uručuju se, u pravilu, na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom 
obilježavanja Dana Grada Gospića, 22. srpnja – blagdana Svete Marije Magdalene. 
Javna priznanja uručuju predsjednik Gradskog vijeća i Gradonačelnik. 

            Zahvalnicu Grada Gospića uručuje Gradonačelnik, a može se uručivati i tijekom cijele 
godine u svečanim i protokolarnim prigodama.  

V OBLIK I SADRŽAJ PRIZNANJA 

Članak 27.  

            Oblik, sadržaj i izgled javnih priznanja iz članka 5. točke 1., 2., i 3. ove Odluke 
utvrđuje Gradsko vijeće. 
Oblik, sadržaj i izgled javnog priznanja iz članka 5. točke 4. ove Odluke utvrđuje 
Gradonačelnik. 

VI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 28. 

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o uvjetima dodjeljivanja javnih 
priznanja Grada Gospića i drugih oblika priznanja („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 
4/94) i Odluka o uvjetima i postupku dodjele povelje „POČASNI GRAĐANIN GRADA 
GOSPIĆA“ („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 4/94) 

  



 

                                                                   Članak 29.  

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada 
Gospića“. 
 
Klasa: 061-01/09-01/01 
Urbroj: 2125/01-01-09-03 
Gospić, 10. ožujka 2009. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na temelju članka 11. i 13. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 
7/01, 1/06, 3/06), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 10. ožujka 2009. 
godine donijelo je 

  

O D L U K U  
o uvjetima dodjeljivanja Pohvalnice 

Gradonačelnika Grada Gospića 

  

Članak 1. 

            Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način dodjeljivanja Pohvalnice Gradonačelnika 
Grada Gospića (u daljnjem tekstu Pohvalnica), nadarenim učenicima i studentima za 
postignuta iznimna dostignuća na području: školstva, znanosti, kulture, športa, unapređenja i 
zaštite okoliša i drugih djelatnosti. 

Članak. 2 

            Pohvalnica se dodjeljuje učenicima i studentima koji imaju prebivalište na području 
Grada Gospića. 
Pohvalnicu za postignuta iznimna dostignuća na području: školstva, znanosti, kulture, 
unapređenja i zaštite okoliša i druge djelatnosti može dobiti učenik koji ima prosjek ocjena 
5.0 i uzorno vladanje. 
Pohvalnicu za postignuta iznimna dostignuća na području: školstva, znanosti, kulture, 
unapređenja i zaštite okoliša i druge djelatnosti može dobiti student koji ima prosjek ocjena 
4.0 i uzorno vladanje. 
Pohvalnicu za postignuta iznimna dostignuća na području športa može dobiti učenik, student 
ili ekipa za postignute iznimne rezultate na državnom natjecanju (prvo, drugo i treće mjesto). 

Članak 3. 

            Pohvalnica je pismeno priznanje. 
Pohvalnicu dodjeljuje Gradonačelnik na prijedlog osnovnih, srednjih škola i visokoškolskih 
ustanova. 

Članak 4. 

            Prijedlog za dodjelu Pohvalnica ustanove iz članka 3. ove Odluke dostavljaju 
Gradonačelniku u kojem ističu ime i prezime predloženog, područje za koje je predložen te 
prosjek ocjena predloženog. 
Prijedlog za dodjelu potpisuje ravnatelj ustanove. 

Članak 5. 

            Pohvalnicu predaje Gradonačelnik na svečanoj sjednici povodom Dana Grada 
Gospića.  



 

Članak 6. 

            Oblik, sadržaj i izgled Pohvalnice utvrđuje Gradonačelnik. 

Članak 7. 

            Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima dodjeljivanja 
Pohvalnice Gradskog poglavarstva Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića “ br. 
3/06). 

Članak 8. 

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

Klasa: 061-01/09-01/04 
Urbroj: 2125/01-01-09-03 
Gospić, 10. ožujka 2009. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na temelju članka 13. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br 7/01, 
1/06, 3/06) i članka 4. Odluke o javnim priznanjima Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 2/09), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 10. ožujka 2009. 
godine donijelo je  

  

O D L U K U 
o broju i vrsti javnih priznanja  
Grada Gospića u 2009. godini 

  

I. 

Ovom Odlukom utvrđuje se broj i vrsta javnih priznanja koja Grad Gospić može dodijeliti u 
2009. godini. 

 II. 

Grad Gospić može u 2009. godini: 

• dodijeliti najviše 5 „Priznanja Grada Gospića“,  
• dodijeliti najviše 1 „Nagradu Grada Gospića“.  

  

III. 

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada 
Gospića“ 

Klasa: 061-01/09-01/03 
Urbroj: 2125/01-01-09-03 
Gospić, 10. ožujka 2009. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Na temelju članka 119. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
(„Narodne novine“ br. 87/08) 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  10. 
ožujka 2009. godine, donijelo je 

O D L U K U 
 o imenovanju članova Školskog odbora  

Osnovne škole Dr. Jure Turić Gospić 

I 
U Školski odbor Osnovne škole Dr. Jure Turić Gospić imenuju se: 

1. Željka Šikić, Bilajska 186, Gospić –  iz reda učiteljskog vijeća  
2. Darko Vukić, Kralja P. Krešimira 12, Gospić – iz reda učiteljskog vijeća  
3. Milan Župan, Kneza Domagoja 21, Gospić –  iz reda vijeća roditelja  
4. Ivica Mataija, Kaniška 14, Gospić – iz reda ureda državne uprave  
5. Ivan Biljan, Donja Kaniža 67, Gospić - iz reda ureda državne uprave  
6. Marija Tomljenović, N.Š. Zrinskog 21, Gospić – iz reda osnivača  
7. Anton Buneta, Žabica 23, Gospić - iz reda osnivača  
8. Nikolina Tonković Čorak, M. Kraljevića 6, Gospić - iz reda osnivača  

  

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

Klasa: 602-01/09-01/14 
Urbroj: 2125/01-01-09-03 
Gospić, 10. ožujka 2009. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na temelju članka 119. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
(„Narodne novine“ br. 87/08) 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 10. 
ožujka 2009. godine, donijelo je 

O D L U K U 
 o imenovanju članova Školskog odbora  

Osnovne škole Dr. Franje Tuđmana Lički Osik 

I 
U Školski odbor Osnovne škole Dr. Franje Tuđmana, Lički Osik imenuju se: 

1. Ivana Đapić, Sv. Josipa bb, Lički Osik –  iz reda učiteljskog vijeća  
2. Vesna Orešković, Sv. Mateja 3., Lički Osik – iz reda učiteljskog vijeća  
3. Marina Ćaćić, Popa F.Biničkog 32, Lički Osik –  iz reda vijeća roditelja  
4. Slaven Stilinović, Kaniška 16, Gospić – iz reda ureda državne uprave  
5. Marta Grgurić, Sv. Josipa bb, Lički Osik - iz reda ureda državne uprave  
6. Josip Kovačević, Karla Brkljačića 1/4, Gospić – iz reda osnivača  
7. Mandica Ratković, Popa F.Biničkog 16, Lički Osik - iz reda osnivača  
8. Marijana Buljat, Popa F.Biničkog 34, Lički Osik - iz reda osnivača  

  

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

Klasa: 602-01/09-01/15 
Urbroj: 2125/01-01-09-03 
Gospić, 10. ožujka 2009. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na temelju članka 119. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
(„Narodne novine“ br. 87/08) 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 10. 
ožujka 2009. godine, donijelo je 

O D L U K U 
 o imenovanju članova Školskog odbora  

Osnovne škole Dr. Ante Starčević Pazarište Klanac 

I 
U Školski odbor Osnovne škole Dr. Ante Starčević Pazarište Klanac imenuju se: 

1. Ankica Butorac, Aleksinica 74, Klanac –  iz reda učiteljskog vijeća  
2. Ružica Pejnović, Sv. Mateja 4, Lički Osik – iz reda učiteljskog vijeća  
3. Ante Ćaćić, Podastrana 10, Donje Pazarište –  iz reda vijeća roditelja  
4. Mirjana Pećina, Vile Velebita 4, Gospić – iz reda ureda državne uprave  
5. Joso Živković, Kneza Lovre Milinkovića 12, Gospić - iz reda ureda državne uprave  
6. Petar Radošević, Klanac 93, Klanac – iz reda osnivača  
7. Nevenka Jurčić, Novoselija 69, D. Pazarište - iz reda osnivača  
8. Ivica Čačić, Antuna Mihanovića 5, Gospić - iz reda osnivača  

  

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

Klasa: 602-01/09-01/13 
Urbroj: 2125/01-01-09-03 
Gospić, 10. ožujka 2009. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na temelju članka 13. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 
1/06, 3/06) i članka 18. Odluke o javnim priznanjima Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 2/09), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 10. ožujka 
2009. godine donijelo je  

  

R J E Š E N J E 
o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje 

prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Gospića  

I. 

Ovim Rješenjem imenuje se Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga za dodjelu javnih 
priznanja Grada Gospića u sastavu: 

1. Marta Grgurić, predsjednik,  
2. Pajo Brkljačić, član,  
3. Ivan Radošević, član,  
4. Ana Stilinović, član,  
5. Milan Ostović, član.  

II. 

                Zadaća Povjerenstva je objaviti javni poziv za dodjelu javnih priznanja Grada 
Gospića sukladno odredbama Odluke o broju i vrsti Javnih priznanja, utvrditi pismeni i 
obrazloženi prijedlog za dodjelu javnih priznanja u skladu sa odredbama Odluke o javnim 
priznanjima Grada Gospića, te isti uputiti Gradskom vijeću na usvajanje. 

III. 

Povjerenstvo je stalno radno tijelo Gradskog vijeća.  

IV. 

                Stupanjem  na snagu ovog Rješenja stavlja se van snage Zaključak o osnivanju 
Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Gospića („Službeni 
vjesnik Grada Gospića“ br. 5/07). 

V. 

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

Klasa: 061-01/09-01/02 
Urbroj: 2125/01-01-09-03 
Gospić, 10. ožujka 2009. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 



 

 

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA GOSPIĆA 

 

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 110/07 i 125/08) 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 03. ožujka 2009. godine 
donosi  

  

O D L U K U 
o početku postupka javne nabave radova  

na uređenju dječjeg igrališta PARK "BRIONI"  

  

1. Podaci o javnom naručitelju: Grad Gospić, Budačka 55, Gospić: matični broj: 
0441015.  

2. Odgovorna osoba naručitelja: gradonačelnik Milan Kolić.  

3. Predmet nabave: radovi na uređenju dječjeg igrališta PARK "BRIONI"  

4. Evidencijski broj nabave: 28-09.  

5. Procijenjena vrijednost nabave:  530.966,00 kn.  

6. Izvor-način planiranja sredstava: sredstva su planirana u gradskom proračunu.  

7. Odabrani postupak javne nabave i zakonska osnova za provođenje postupka 
javne nabave: otvoreni postupak javne nabave na temelju članka 13. stavka 7. Zakona 
o javnoj nabavi. 

8. Ovlašteni predstavnici naručitelja u postupku javne nabave:  

1. Pavao Pavelić dipl. ing.,  
2. Ivan Biljan dipl. ing.,  
3. Katarina Devčić  

      Zadaci ovlaštenih predstavnika naručitelja: 

1. koordiniraju pripremu i provođenje postupka javne nabave,  
2. javno otvaranje ponuda,  
3. sudjeluju u pregledu i ocjeni ponuda,  
4. usmjeravaju rad stručnih osoba i službi naručitelja kojima je povjerena izrada   

dokumentacije za nadmetanje, pregled i ocjena ponuda te ostali poslovi u vezi s  
postupkom javne nabave.  



 

      Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi naručitelja. 

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

Klasa: 361-01/09-01/09 
Urbroj: 2125/01-02-09-02 
Gospić, 03. ožujka 2009. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 110/07 i 
125/08) 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 03. ožujka 2009. 
godine donosi  

  

O D L U K U 
o početku postupka javne nabave dodatnih radova  

na uređenju ulica A. Mihanovića, Lj. Gaja i Grofa J. Draškovića u Gospiću 

1. Podaci o javnom naručitelju: Grad Gospić, Budačka 55, Gospić: matični broj: 0441015.  
2. Odgovorna osoba naručitelja: gradonačelnik Milan Kolić.  
3. Predmet nabave:  dodatni radovi na uređenju ulica A. Mihanovića, Lj. Gaja i Grofa J. 

Draškovića u Gospiću.  
4. Evidencijski broj nabave: 24‐09.  
5. Procijenjena vrijednost nabave: 650.000,00 kn.  
6. Izvor-način planiranja sredstava: sredstva su planirana u gradskom proračunu  
7. Odabrani postupak javne nabave i zakonska osnova za provođenje postupka 

javne nabave: pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave na temelju 
članka 14. stavka 2. točke 4. Zakona o javnoj nabavi.  

8. Podatak o gospodarskom subjektu s kojim se namjerava pregovarati:"LIMING" 
d.o.o., Petra Svačića 35, Gospić.  

9. Ovlašteni predstavnici naručitelja u postupku javne nabave (zaposlenici 
naručitelja):  
Pavao Pavelić dipl. ing.,  
Ivan Biljan dipl. ing.,  
Nenad Bubaš.  
 Zadaci ovlaštenih predstavnika naručitelja: 
koordiniraju pripremu i provođenje postupka javne nabave,  
utvrđuju i ocjenjuju uvjete sposobnosti natjecatelja,  
sudjeluju u pregovaranju s gospodarskim subjektom, otvaraju ponudu i sudjeluju u pregledu i 
ocjeni ponude,    
usmjeravaju rad stručnih osoba i službi naručitelja kojima je povjerena izrada dokumentacije 
za nadmetanje, pregled i ocjena ponuda te ostali poslovi u vezi s  postupkom javne nabave.  
      Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi naručitelja. 

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

Klasa: 361-01/08-01/04 
Urbroj: 2125/01-02-09-28 
Gospić, 03. ožujka 2009. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r.  

 



 

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 110/07 i 
125/08) 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 03. ožujka 2009. 
godine donosi  

O D L U K U 
o početku postupka javne nabave dodatnih radova na zamjeni dijela javne  

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

1. Podaci o javnom naručitelju: Grad Gospić, Budačka 55, Gospić; matični broj: 0441015.  
2. Odgovorna osoba naručitelja: gradonačelnik Milan Kolić.  
3. Predmet nabave: dodatni radovi na zamjeni dijela javne rasvjete Grada Gospića i naselja 

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

4. Evidencijski broj nabave: 25‐09.  
5. Procijenjena vrijednost nabave: 380.000,00 kn.  
6. Izvor-način planiranja sredstava: sredstva su planirana u gradskom proračunu.  
7. Odabrani postupak javne nabave i zakonska osnova za provođenje postupka 

javne nabave: pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave na temelju 
članka 14. stavka 2. točke 4. Zakona o javnoj nabavi.  

8. Podatak o gospodarskom subjektu s kojim se namjerava pregovarati: ELKRO d.o.o, 
ZAGREB, Pašmanska 2.  

9. Ovlašteni predstavnici naručitelja u postupku javne nabave (zaposlenici 
naručitelja):  

1. Pavao Pavelić dipl. ing.,  
2. Ivan Biljan dipl. ing.,  
3. Nenad Bubaš.  

      Zadaci ovlaštenih predstavnika naručitelja: 
koordiniraju pripremu i provođenje postupka javne nabave,  
utvrđuju i ocjenjuju uvjete sposobnosti natjecatelja,  
sudjeluju u pregovaranju s gospodarskim subjektom, otvaraju ponudu i sudjeluju u pregledu i 
ocjeni ponude,    
usmjeravaju rad stručnih osoba i službi naručitelja kojima je povjerena izrada dokumentacije 
za nadmetanje, pregled i ocjena ponuda te ostali poslovi u vezi s  postupkom javne nabave.  
      Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi naručitelja. 
 

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

Klasa: 340-03/06-01/26 
Urbroj: 2125/01-02-09-37 
Gospić, 03. ožujka 2009. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r.  



 

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 110/07 i 125/08) i 
članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01, 1/06, 3/06), 
Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na 10. izvanrednoj sjednici održanoj dana 23. veljače 
2009. godine donosi  

              O D L U K U 
o početku postupka javne nabave novčanog  

kredita za izgradnju komunalne i društvene infrastrukture 

1. Podaci o javnom naručitelju: Grad Gospić, Budačka 55, Gospić; matični broj: 0441015.  

2. Odgovorna osoba naručitelja: gradonačelnik Milan Kolić.  

3. Predmet nabave: novčani kredit u iznosu od 5.000.000,00 kuna za izgradnju  komunalne i društvene 
infrastrukture na području Grada Gospića.  

4. Evidencijski broj nabave: 23 – 09.  

5. Procijenjena vrijednost nabave (kamate, pristojbe, provizija i druge naknade za bankarske i 
druge financijske usluge):  1.500.000,00 kuna.  

6. Izvor-način planiranja sredstava za troškove kredita: sredstva su planirana u gradskom proračunu.  

7. Odabrani postupak javne nabave i zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave: 
otvoreni postupak javne nabave na temelju članka 13. stavka 7. Zakona o javnoj nabavi  

8. Ovlašteni predstavnici naručitelja u postupku javne nabave:  

1. Slaven Stilinović dipl.ing. 
2. Ivan Biljan dipl.ing. 
3. Dragica Lazić. 

      Zadaci ovlaštenih predstavnika naručitelja: 

1. koordiniraju pripremu i provođenje postupka javne nabave,  
2. javno otvaranje ponuda,  
3. sudjeluju u pregledu i ocjeni ponuda,  
4. usmjeravaju rad stručnih osoba i službi naručitelja kojima je povjerena izrada dokumentacije za 

nadmetanje, pregled i ocjena ponuda te ostali poslovi u vezi s  postupkom javne nabave.  

      Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi naručitelja. 

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

Klasa: 403-01/09-01/08 
Urbroj: 2125/01-02-09-02 
Gospić, 23. veljače 2009. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r.  

 



 

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 110/07 i 
125/08) 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 03. ožujka 2009. 
godine donosi  

  

O D L U K U 
o početku postupka javne nabave najma bežične 

Internet zone na području Grada Gospića 

1. Podaci o javnom naručitelju: Grad Gospić, Budačka 55, Gospić; matični broj: 0441015.  

2. Odgovorna osoba naručitelja: gradonačelnik Milan Kolić.  

3. Predmet nabave:  nabava najma bežične Internet zone na području Grada Gospića.  

4. Evidencijski broj nabave: 27-09.  

5. Procijenjena vrijednost nabave: 90.000,00 kn.  

6. Izvor-način planiranja sredstava: sredstva su planirana u gradskom proračunu  

7. Odabrani postupak javne nabave i zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave:  

Otvoreni postupak javne nabave na temelju članka 13. stavka 7. Zakona o javnoj nabavi. 

8. Ovlašteni predstavnici naručitelja u postupku javne nabave (zaposlenici naručitelja):  

1. Marija Tomljenović, dipl. inf.,  
2. Ivan Biljan dipl. ing.,  
3. Josip Kovačević, dipl. oec.  

       Zadaci ovlaštenih predstavnika naručitelja: 

1. koordiniraju pripremu i provođenje postupka javne nabave,  
2. javno otvaranje ponuda,  
3. sudjeluju u pregledu i ocjeni ponuda,    
4. usmjeravaju rad stručnih osoba i službi naručitelja kojima je povjerena izrada dokumentacije za 

nadmetanje, pregled i ocjena ponuda te ostali poslovi u vezi s  postupkom javne nabave.  

      Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi naručitelja. 

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

Klasa: 344-01/09-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-09-02 
Gospić, 03. ožujka 2009. 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), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na 10. izvanrednoj sjednici održanoj dana 
23. veljače 2009. godine donosi 

  

Z A K LJ U Č A K 
o davanju na korištenje Učeničkog doma u Gospiću 

Strukovnoj školi Gospić 

  

I. 

Grad Gospić daje „Strukovnoj školi Gospić“, Budačka 24, Gospić, na korištenje i bez 
novčane naknade, nekretninu - Učenički dom u Gospiću, u ul. Dr. A. Starčevića bb, označenu 
kao kat.čest.br. 3155, k.o. Gospić.  

  

II. 

Pravo korištenja odobrava se na vrijeme od 20 (dvadeset) godina. 

  

III. 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Gospića da sa ovlaštenim predstavnikom Strukovne škole 
Gospić, potpiše Ugovor, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze. 

  

IV. 

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

Klasa: 940-01/09-01/10 
Urbroj: 2125/01-02-09-03 
Gospić, 23. veljače 2009. 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), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 03. ožujka 2009. 
godine donosi  

  

Z A K LJ U Č A K 
o provođenju mjera u organizaciji sustava prikupljanja i zbrinjavanja  

otpada koji sadrži azbest 

  

I. 

Radi provođenja hitnih mjera u organizaciji sustava prikupljanja i zbrinjavanja otpada koji 
sadrži azbest na odlagalištu komunalnog otpada „Rakitovac" na području Grada Gospića, 
izgradit će se posebna kazeta za odlaganje otpada koji sadrži azbest, a sukladno Odluci Vlade 
Republike Hrvatske od 31. srpnja 2008. godine.  

II. 

Izrada projektne dokumentacije (tehnološki projekt), izgradnja kazete i stručni nadzor 
financirat će se sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Tehnološki 
projekt uređenja dijela plohe za azbestni otpad je izdvojeni dio tehničke dokumentacije za 
sanaciju odlagališta komunalnog otpada. 

III. 

Ovlašćuje se komunalna tvrtka "Usluga" d.o.o., Gospić, zastupana po direktoru tvrtke 
(odgovornoj osobi) na sklapanje ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost, kojim će se ugovoriti poslovi izrade projektne dokumentacije (tehnološki 
projekt) te osigurati nesmetano obavljane poslova na izgradnji plohe (kazete). 

IV. 

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

Klasa: 351-01/09-01/05 
Urbroj: 2125/01-02-09-02 
Gospić, 03. ožujka 2009. godine  

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r.  

 

 



 

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 110/07 i 125/08) i 
članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" broj 7/01, 1/06 i 3/06), 
Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na 10. izvanrednoj sjednici održanoj 23. veljače 2009. 
godine, donijelo je  

  

Z A K L J U Č A K 
o  dopuni Plana nabave roba, radova 

i usluga Grada Gospića za 2009. godinu 

              
 Članak 1. 

  

U Planu nabave roba, radova i usluga Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 
1/09), članak 2.  točka  03 Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu dopunjuje se 
sa slijedećim stavkama: 

„23-09   Nabava novčanog kredita za izgradnju   
komunalne i društvene infrastrukture                              1.500.000,00     Proračun              
                R0473 
R0477 
27-09     Besplatni bežični Internet(Wi-Fi zona)                                   
najamnina za opremu(odašiljači)                              90.000,00        Proračun                      
R0271"        

Članak 2. 

                U članku 2.  točka  04 Gradski upravni odjel za komunalnu djelatnost, 
stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša  dopunjuje se  slijedećim stavkama: 

  

„24-09   Dodatni radovi na uređenju ulica  
A. Mihanovića,  Lj. Gaja i G. J. Draškovića  
u Gospiću                                                                                 650.000,00          
Proračun               R0473 

25-09     Dodatni radovi na zamjeni dijela javne rasvjete 
Grada Gospića i naselja Lički Osik primjenom  
rješenja bez svjetlosnog zagađenja okoliša  
i veće energetske učinkovitosti                                         380.000,00        Proračun               
R0494 

26-09     Radovi na uređenju Kluba mladeži  
u Gospiću                                                                                2.000.000,00       
Proračun“              



 

             Članak 3. 

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

KLASA: 001-02/09-01/01                                                                                
URBROJ: 2125/01-02-09-04 
Gospić, 23. veljače 2009. god. 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na temelju članka 3. Pravila o stjecanju, raspolaganju i upravljanju s nekretninama (“Službeni 
vjesnik Grada Gospića” br. 5/97, 08/06 i 02/08) i članka 41. Statuta Grada Gospića (“Službeni 
vjesnik Grada Gospića” br. 7/01, 01/06 i 03/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na 
sjednici održanoj dana 03. ožujka 2009. godine donosi 

            Z A K LJ U Č A K 
              o prodaji nekretnine izgrađene na 

            kat. čest. br. 2916 k.o. Gospić 

           I 

                Daje se na prodaju nekretnina izgrađena na kat. čest. br. 2916 k.o. Gospić, poslovni 
prostor u prizemlju, netto građevinske površine 25,38 m2, u ulici Senjskih žrtava 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 103.484,69 kn 
(4.077,41 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 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: 372-01/09-01/06 
Urbroj: 2125/01-02-09-02 
Gospić, 03. ožujka 2009. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r.  



 

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 
01/06 i 03/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 03. ožujka 
2009. godine donosi 

  

Z A K LJ U Č A K 
o dodjeli novčane nagrade za iznimne športske 

rezultate Petru Kalksu 

  

I 

            Za osvajanje zlatne medalje na 333 metra i srebrene medalje na 111 metara u brzom 
klizanju na Zimskoj specijalnoj olimpijadi za osobe s teškoćama u razvoju u Idahu 2009. 
godine nagrađuje se Petar Kalks iz Ličkog Osika, novčanom nagradom u iznosu od 15.000,00 
kn. 

  

II 

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

  

Klasa: 402-01/09-01/39 
Urbroj: 2125/01-02-09-02 
Gospić, 03. ožujka 2009. godine  

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 
01/06 i 03/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 03. ožujka 
2009. godine donosi 

  

Z A K LJ U Č A K 
o dodjeli novčane nagrade za iznimne športske 

rezultate Ivoni Ratković 

  

I 

            Za osvajanje brončane medalje u skijanju - Elan croski cup, disciplina veleslalom na 
Prvenstvu Zagreba 2009. godine, u kategoriji za starije djevojčice nagrađuje se Ivona 
Ratković iz Gospića, novčanom nagradom u iznosu od 5.000,00 kn. 

  

II 

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

  

Klasa: 402-01/09-01/40 
Urbroj: 2125/01-02-09-02 
Gospić, 03. ožujka 2009. godine  

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r.  

 


