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1. GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA GRADA GOSPIĆA ZA 2001. GODINU (link na dokument) 

2. ODLUKA o usvajanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji  
proračuna Grada Gospića za 2001. godinu 

Na temelju članka 87. i 88. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("NN" br. 117/93) i 
članka 50. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko vijeće Grada Gospića 
na sjednici održanoj dana 02. svibnja 2002. godine donijelo je 

O D L U K U 
o usvajanju Izvješća Državnog ureda za 
reviziju o obavljenoj reviziji proračuna 

Grada Gospića za 2001. godinu 

I 
Usvaja se Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji proračuna Grada Gospića za 2001. godinu. 

II 
Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića" 

KLASA: 400-08/02-01/06 
URBROJ: 2125/01-01-02-01 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Milan Štimac prof. v.r.  

3. ODLUKA o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u  
vlasništvu RH na području Grada Gospića  



 
Na temelju članka 54. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("NN" br. 66/01) i članka 13. Statuta Grada Gospića 
("Službeni vjesnik Grada Gospić" br. 7/01), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 02. svibnja 
2002. godine donosi 

O D L U K U 
o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Gospića 

 
I 

 
Usvaja se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Gospića. 

 
II 

 
Ovaj Program dostavit će se Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva RH na suglasnost. 

 
III 

 
Odluka stupa na snagu po dobivenoj suglasnosti iz točke II ove Odluke, a objavit će se u "Službenom vjesniku 
Grada Gospića". 

KLASA: 320-02/02-01/05 
URBROJ: 2125/01-01-02-01 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Milan Štimac prof. v.r.  

4. ODLUKA o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u  
vlasništvu RH  

Na temelju članka32. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("NN" br. 66/01) i članka 13. Statuta Grada Gospića 
("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 02. 
svibnja 2002. godine donosi 

O D L U K U 
o raspisivanju natječaja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 

I 

Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, katastarska kultura - oranica, 
upisanog u katastar zemljišta kako slijedi: 
- k.o. Divoselo, posjedovni list br. 1091, ukupna površina 180 ha 45a 22 m2; 
- k.o. Ostrvica, posjedovni list br. 228, ukupne površine 11 ha 46a 98 m2 
posjedovni list br. 231, ukupne površine 107 ha 11a 42 m2 

- k.o. Smiljan posjedovni list br. 557, ukupne površine 18 ha 13a 71 m2 
posjedovni list br. 560, ukupne površine 12 ha 35a 70 m2 
posjedovni list br. 562, ukupne površine 51 ha 79a 83 m2 
posjedovni list br. 563, ukupne površine 3 ha 14a 74 m2 
posjedovni list br. 568, ukupne površine 2 ha 78a 34 m2  

II 



Prije objave javnog natječaja izvršit će se identifikacija katastarskih čestica na 
terenu, izvršiti usporedbu i usklađivanje kulture zemljišta upisane u katastru zemljišta sa faktičnim stanjem, 
utvrditi potrebu objedinjavanja kat. čestica radi ekonomičnosti i specifičnosti poljoprivredne proizvodnje. 

III 

Gradsko poglavarstvo Grada Gospića imenovat će Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja i odabir 
najpovoljnijeg ponuditelja. 

IV 

Ova Odluka biti će dostavljena Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva RH na suglasnost. 
V 

Odluka stupa na snagu po dobivenoj suglasnosti iz točke IV ove Odluke, a objavit će se u "Službenom vjesniku 
Grada Gospića". 

KLASA: 320-02/02-01/06 
URBROJ: 2125/01-01-02-01 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 
Milan Štimac prof. v.r.  

5. ODLUKA o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Gospića 

 
 
Na temelju čl.20. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95 do 59/01) , te članka 13. Statuta Grada 
Gospića (Službeni vjesnik Grada Gospića br. 7/01) Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 02. 
svibnja 2002. god. donosi 

 
ODLUKU 

o dopuni Odluke o 
komunalnoj naknadi Grada Gospića 

Članak 1. 

U članku 7. Odluke o komunalnoj naknadi Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 9/01) dodaju se 
slijedeće točke: 

Točka 12. koja glasi: 

"Znanost, kultura, informativna djelatnost i tijela državne uprave - 2,00". 

Točka 13. koja glasi: 

"Bolnice, domovi zdravlja, Dom umirovljenika i Dječji dom - 1,00". 

Članak 2. 

Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića", a prmjenjivat će se od 01. 
siječnja 2002. godine. 

KLASA: 363-03/02-01/01 
URBROJ: 2125/01-01-02-04  

 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Milan Štimac, prof. v.r. 



6. ODLUKA o imenovanju Stručnog povjerenstva za izradu Plana intervencije u zaštiti okoliša  

 
Na temelju članka 42. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" br. 82/94 - pročišćeni tekst) i članka 13. 
Statuta Grada Gospića ("Sl.vjesnik Grada Gospića" br. 7/01) , Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici 
održanoj dana 02. svibnja 2002.god. donijelo je  

O D L U K U 
o imenovanju Stručnog povjerenstva 

za izradu Plana intervencije u zaštiti okoliša 

I 

Osobe koje se imenuju u Stručno povjerenstvo za izradu Plana intervencije o zaštiti okoliša su: 

1. PAVAO PAVELIĆ - Grad Gospić 
2. MARIJA ALEŠKOVIĆ - Grad Gospić 
3. IVANA SVETIĆ -Udruga "Kap života" 
4. ANA BRKLJAČIĆ - Park prirode "Velebit" 
5. MILANA ŠIMAC - HEP -"Elektrolika", Gospić 
6. IVO ČULJAT - "Usluga" d.o.o. 
7. MIRJANA SERDAR - Osnovna škola "Dr. Jure Turić" 
8. JOSO JENGIĆ - Državna uprava za ceste 

 
II 

Stručno povjerenstvo izrađuje Plan mjera za intervenciju u prirodi, kao i identifikaciju rizika i opasnosti na 
području grada. 

 
III 

 
Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića" 

KLASA: 351-02/02-01/03 
URBROJ: 2125/01-01-02-07 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Milan Štimac prof. v.r.  

 
7. ODLUKA o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta "Dr. Ante Starčević" 

Na temelju članka 38. i 39. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" br. 76/93), članka 34. Statuta Pučkog 
otvorenog učilišta "Dr. Ante Starčević" ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 2/98, 5/01) i članka 13. Statuta 
Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 
dana 02. svibnja 2002. godine donosi 

O D L U K U 
o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog 

učilišta "Dr. Ante Starčević" 

I 

Ana Kovačević, prof., imenuje se ravnateljem Pučkog otvorenog učilišta "Dr. Ante Starčević" u Gospiću. 

II 

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4. (četiri) godine. 



III 

Ana Kovačević, prof., stupa na dužnost ravnatelja s danom 06. svibnja 2002. godine. 
IV 

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

KLASA: 119-01/02-01/02 
URBROJ: 2125/01-01-02-02 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 
 

Milan Štimac, prof. v.r.  

1. ZAKLJUČAK o pristupanju izradi projektne dokumentacije za izgradnju objekta kuglane na kat. 
čest. br. 2045/3 k.o. Gospić  

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 25. travnja  
2002. godine donosi 

 
Z A K L J U Č A K 

o pristupanju izradi projektne dokumentacije za  
izgradnju objekta kuglane na kat. čest. br. 2045/3 

k.o. Gospić 

I 

Ovim Zaključkom odobrava se pristupanje izradi projektne dokumentacije za izgradnju objekta kuglane na kat. 
čest. br. 2045/3 k.o. Gospić. 

II 

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

 
KLASA: 361-01/02-01/01 
URBROJ: 2125/01-02-02-01  

GRADONAČELNIK 

Milan Kolić, v.r. 

2. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine izgrađene na kat.čest.br. 3411/6 k.o. Gospić 

 
Na temelju članka 3. Pravila o stjecanju, raspolaganju i upravljanju s nekretninama, ("Službeni vjesnik Grada 
Gospića" br. 5/97.) i članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01) Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 25. travnja 2002. godine donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o prodaji nekretnine izgrađene na kat.čest. br.3411/6 
k.o. Gospić 

 
I 

 
Daje se na prodaju nekretnina izgrađena na: kat.čest. br. 3411/6 k.o. Gospić, etažni stan netto građevinske 
površine 60,03 m2 u ulici Antuna Mihanovića 29 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 2.433,00 kn/m2. 

III 

 
Natječaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda. 

 
IV 

 
Pri odabiru najpovoljnije ponude Povjerenstvo za otvaranje i odabir ponuda po raspisanom natječaju voditi će 
se kriterijom 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 objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića". 

KLASA: 370-05/02-01/41 
URBROJ: 2125/01-02-02-02  

GRADONAČELNIK 

Milan Kolić, v.r.  

3. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine izgrađene na kat.čest.br. 2858 k.o. Gospić  

Na temelju članka 3. Pravila o stjecanju, raspolaganju i upravljanju s nekretninama, ("Službeni vjesnik Grada 
Gospića" br. 5/97.) i članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 25. travnja 2002. godine donosi  

 
ZAKLJUČAK 

o prodaji nekretnine izgrađene na kat.čest. br.2858 
k.o. Gospić 

 
I 

 
Daje se na prodaju nekretnina izgrađena na: kat.čest. br. 2858 k.o. Gospić, etažni stan netto građevinske 
površine 66,38 m2 u ulici Dr.Ante Starčevića 16 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 1.648,00 kn/m2. 

III 



 
Natječaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda. 

IV 

 
Pri odabiru najpovoljnije ponude Povjerenstvo za otvaranje i odabir ponuda po raspisanom natječaju voditi će 
se kriterijom 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 objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića". 

KLASA: 370-05/02-01/43 
URBROJ: 2125/01-02-02-02  

GRADONAČELNIK 
 

Milan Kolić, v.r. 

4. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine izgrađene na kat.čest. br.3411/6 k.o. Gospić 

Na temelju članka 3. Pravila o stjecanju, raspolaganju i upravljanju s nekretninama, ("Službeni vjesnik Grada 
Gospića" br. 5/97.) i članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 25. travnja 2002. godine donosi  

ZAKLJUČAK 
o prodaji nekretnine izgrađene na kat.čest. br.3411/6 

k.o. Gospić 

 
I 

 
Daje se na prodaju nekretnina izgrađena na: kat.čest. br. 3411/6 k.o. Gospić, etažni stan netto građevinske 
površine 48,36 m2 u ulici Grofa Janka Draškovića 1 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 1.846,00 kn/m2. 

III 

 
Natječaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda. 

IV 

 
Pri odabiru najpovoljnije ponude Povjerenstvo za otvaranje i odabir ponuda po raspisanom natječaju voditi će 
se kriterijom 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 objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića". 

KLASA: 370-05/02-01/40 
URBROJ: 2125/01-02-02-02 

GRADONAČELNIK 

Milan Kolić, v.r.  

5. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine izgrađene na kat.čest.br. 3278 k.o. Gospić 

Na temelju članka 3. Pravila o stjecanju, raspolaganju i upravljanju s nekretninama, ("Službeni vjesnik Grada 
Gospića" br. 5/97.) i članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01) Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 25. travnja 2002. godine donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o prodaji nekretnine izgrađene na kat.čest. br.3278 
k.o. Gospić 

 
I 

 
Daje se na prodaju nekretnina izgrađena na: kat.čest. br. 3278 k.o. Gospić, etažni stan netto građevinske 
površine 28,01 m2 u Jasikovačkoj ulici br.7 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 2.301,00 kn/m2. 

III 

 
Natječaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda. 

 
IV 

 
Pri odabiru najpovoljnije ponude Povjerenstvo za otvaranje i odabir ponuda po raspisanom natječaju voditi će 
se kriterijom 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 objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića". 

KLASA: 370-05/02-01/44 
URBROJ: 2125/01-02-02-02  
GRADONAČELNIK 

Milan Kolić, v.r. 

 

  

6. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine izgrađene na kat.čest.br. 2760 k.o. Gospić 

 
Na temelju članka 3. Pravila o stjecanju, raspolaganju i upravljanju s nekretninama, ("Službeni vjesnik Grada 
Gospića" br. 5/97.) i članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01) Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 25. travnja 2002. godine donosi 

ZAKLJUČAK 
o prodaji nekretnine izgrađene na kat.čest. br.2760 

k.o. Gospić 

 
I 

 
Daje se na prodaju nekretnina izgrađena na: kat.čest. br. 2760 k.o. Gospić, poslovni prostor netto građevinske 
površine 25,10 m2 u ulici Stjepana Radića 4 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 1.544,00 kn/m2. 

III 

 
Natječaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda. 

 
IV 

 
Pri odabiru najpovoljnije ponude Povjerenstvo za otvaranje i odabir ponuda po raspisanom natječaju voditi će 
se kriterijom 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 objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića". 

KLASA: 370-05/02-01/42 
URBROJ: 2125/01-02-02-02  
GRADONAČELNIK 

Milan Kolić, v.r. 

 

7. ZAKLJUČAK o prodaji zemljišta označenog kao kat.čest.br. 73/2 k.o. Gospić  

Na temelju članka 3. Pravila o stjecanju i raspolaganju i upravljanju s nekretninama ("Slkužbeni vjesnik Grada 
Gospića" br. 5/97) i članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 25. travnja 2002. godine donosi 

Z A K L J U Č A K 
o prodaji zemljišta označenog kao 

kat. čest. br. 73/2 k.o. Gospić 

 
I 

Daje se na prodaju zemljište označeno kao kat.čest.br. 73/2 k.o. Gospić, površine 866 m2, na temelju javnog 
natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni. 

II 

Početna prodajna cijena iznosi 115,00 kn. 

III 

Natječaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda. 

IV 

Po okončanju postupka natječaja gradonačelnik će zaključiti ugovor o kupoprodaji s ponuditeljem čija je ponuda 
utvrđena kao najpovoljnija. 

V 

Zaključak stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića" 

KLASA: 940-01/02-01/04 
URBROJ: 2125/01-02-02-01 
GRADONAČELNIK 
Milan Kolić, v.r. 

8. ZAKLJUČAK o imenovanju Povjerenstva za praćenje izgradnje kapitalnih objekata na području 
Grada Gospića  

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića ne sjednici održanoj dana 25. travnja 2002. godine donosi 

Z A K L J U Č A K 
o imenovanju Povjerenstva za praćenje izgradnje 

kapitalnih objekata na području Grada Gospića 

I 



 
Imenuje se Povjerenstvo za praćenje izgradnje kapitalnih objekata na području Grada Gospića u slijedećem 
sastavu: 
 
1. Milan Kolić 
2. Katica Prpić, ing 
3. Mile Uremović, dipl. ing. 
4. Ante Valentić, ing 
5. Ana Šerić-Konjikovac 
6. Pavao Pavelić, dipl.ing. 
7. Milan Štimac, prof. 

II 

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

KLASA: 119-01/02-01/03 
URBROJ: 2125/01-02-02-01  
GRADONAČELNIK 

Milan Kolić v.r. 

9. ZAKLJUČAK o sufinanciranju brutto plaće glavnog i odgovornog urednika Hrvatskog radija - radija 
Gospić  

 
Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 25. travnja 2002. godine donosi 

Z A K L J U Č A K 
o sufinanciranju brutto plaće glavnog i odgovornog 

urednika Hrvatskog radija - radija Gospić 

I 

 
Odobrava se sufinanciranje brutto plaće glavnog i odgovornog urednika Hrvatskog radija - radija Gospić. 

II  

 
Grad Gospić ovim Zaključkom preuzima obvezu sufinanciranja 50% iznosa sufinanciranja plaće glavnog i 
odgovornog urednika Hrvatskog radija - radija Gospić, dok će preostali 50% sufinancirati Ličko-senjska 
županija.  
 
III 

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

KLASA:402-07/02-01/05 
URBROJ: 2125/01-02-02-02 
GRADONAČELNIK 
Milan Kolić,v.r. 

 
GRADONAČELNIK  

Milan Kolić  

 


