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REPUBLIKA HRVATSKA           

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA                        

GRAD GOSPIĆ 

GRADONAČELNIK 

KLASA: 361-02/19-01/18 

URBROJ:  2125/01-04-20-05 

Gospić, 14. rujna 2020. godine 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA GOSPIĆA 

 

Predmet: Prijedlog Odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne  

                 infrastrukture za 2020. godinu 

  - na razmatranje i donošenje  - dostavlja se –  

 

Na temelju članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 

5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13- pročišćeni tekst, 7/15, 1/18, 3/20), u privitku dopisa dostavljam Vam na 

razmatranje i donošenje prijedlog Odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture 

za 2020. godinu. 

Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 23. prosinca 2019. godine donijelo je 

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. 

S obzirom da su nastupile nove okolnosti vezane uz održavanje komunalne infrastrukture a 

koje su primarno odnose na povećanje troškova vezanih uz održavanje nerazvrstanih cesta i objekata u 

zimskim uvjetima, bilo je potrebno pristupiti izmjenama navedenog Programa.  

Naime, Grad Gospić raspisao je javnu nabavu velike vrijednosti za Usluge čišćenja snijega i 

posipavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Gospića za sezonu zimske službe 2020.-2021., 

2021.-2022., 2022.-2023., 2023.-2024., evidencijski broj: JNVV-01/20. Tijekom pregleda i ocjene 

ponuda utvrđeno je da cijena ponude za Grupu V. 5. ZONA prelazi procijenjenu vrijednost te je 

potrebno osigurati sredstva kako bi se postupak završio sklapanjem Ugovora. Naglašavamo da je 

temeljem odredbi Zakona o proračunu („NN“ br. 87/08, 136/12, 15/15), propisano da ako naručitelj u 

trenutku donošenja odluke o odabiru nema osigurana sredstva za izvršenje ugovora dužan je poništiti 

postupak javne nabave, što je uređeno i odredbama članka 298. stavak 1. točka 9. Zakona o javnoj 

nabavi („NN“ br. 120/16), prema kojima je naručitelj obvezan poništiti postupak javne nabave ako je 

cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, osim ako javni naručitelj ima ili 

će imati osigurana sredstva. 

S obzirom na navedeno, bilo je potrebno pristupiti preraspodjeli sredstava namijenjenih za 

održavanje komunalne infrastrukture a na način kako je predloženo ovom Odlukom. 

Ova raspodjela događa se na 5. razini proračuna pa se ista ne mora iskazati kroz rebalans 

proračuna. Naime, kroz izmjene proračuna evidentiraju se prihodi i rashodi, primitci i izdatci do 3. 

razine programske i ekonomske klasifikacije proračuna. 

Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Gospića donošenje predmetne 

Odluke. 

S poštovanjem,   

       Gradonačelnik Grada Gospića 

                                                                                                           Karlo Starčević  
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Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 

novine“ br. 68/18,110/18, 32/20), članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju 

otpadom („Narodne novine“ br. 94/13, 73/17, 14/19,98/19) i članka 33. Statuta Grada 

Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13- pročišćeni 

tekst, 7/15, 1/18, 3/20), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 

____________ 2020. godine donosi 

 

 

O D L U K U 

o izmjenama Programa  

održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 

 

 

Članak 1. 

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu („Službeni vjesnik 

Grada Gospića“ br. 11/19), u članku 2. stavku 1., u tabelarnom prikazu pod rednim brojem 

1.9. ODRŽAVANJE CESTE I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA, iznos: „2.300.000,00 kn“, 

zamjenjuje se iznosom: „2.540.000,00 kn“. 

U tabelarnom prikazu pod rednim brojem 1.14. ISPITIVANJE MOSTOVA iznos: 

„510.000,00 kn“, zamjenjuje se iznosom: „270.000,00 kn“. 

 

Članak 2. 

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

Grada Gospića“. 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

                                                              GRADA GOSPIĆA 

                                                               Petar Radošević, v.r.                                                                

  

 


