
SLUŽBENI VJESNIK GRADA GOSPIĆA 

ISSN 1330 - 3929 
Broj 07/02, Gospić, 29. listopada 2002. godine, Izlazi prema potrebi 

S A D R Ž A J 

 

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA GOSPIĆA 
1. ZAKLJUČAK o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana (bivše) Općine Gospić  
2. ZAKLJUČAK o ustupanju Gradske školske športske dvorane u Gospiću Osnovnoj školi «Dr. Jure Turić», Gospić 
3. ZAKLJUČAK o visini naknade za prijenos prava vlasništva zemljišta i visini naknade za prijenos prava 
vlasništva zemljišta i njegovo opremanje komunalnom i drugom infrastrukturom za izgradnju zgrade POS - a u 
ulici Vile Velebita u Gospiću 
4. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest. br. 3169 k.o. Gospić  
5. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest. br. 2735 k.o. Gospić 
6. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest. br. 3411/6 k.o. Gospić 
7. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest. br. 2820 k.o. Gospić 
8. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest. br. 3375 k.o. Gospić 
9. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest. br. 3411/6 k.o. Gospić 
10. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine izgrađene na kat čest. br. 3406/1 k.o. Gospić 
11. ZAKLJUČAK o pristupanju izradi projektne dokumentacije za uređenje ulica i nogostupa u Gospiću 
12. ZAKLJUČAK o pristupanju izradi projektne dokumentacije za dogradnju mrtvačnice u groblju Sv. Marije 
Magdalene u Gospiću 
13. ZAKLJUČAK o pristupanju izradi projektne dokumentacije za priključenje individualnih korisnika na 
kanalizacijski sustav u Pazariškoj ulici u Gospiću 
14. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno prikupljanje ponuda  
15. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno prikupljanje ponuda 
16. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno prikupljanje ponuda  
17. ZAKLJUČAK o pružanju financijske potpore Dječjem vrtiću «Medo» - Udbina 
 
 

 

1. ZAKLJUČAK o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana (bivše) Općine Gospić  

Na temelju članka 3. stavak 1. Uredbe o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornog plana (N. N. br. 
101/98) i članka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko poglavarstvo 
Grada Gospića na sjednici održanoj 29. listopada 2002. godine donijelo je  

 
ZAKLJUČAK 

o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna 
Prostornog plana (bivše) Općine Gospić  

 
I 

Utvrđuje se Prijedlog izmjene i dopune prostornog plana (bivše) Općine Gospić temeljem prihvaćanja Nacrta 
prijedloga izmjene i dopune prostornog plana (bivše) Općine Gospić i Izvješća o prethodnoj raspravi. 

II 

 
Prijedlog izmjene i dopune prostornog plana (bivše) Općine Gospić upućuje se u proceduru javne rasprave. 

III 

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



Klasa: 350-02/02-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-02-07 

GRADONAČELNIK 

Milan Kolić, v.r. 

2. ZAKLJUČAK o ustupanju Gradske školske športske dvorane u Gospiću Osnovnoj školi «Dr. Jure 
Turić», Gospić  

Na temelju čl. 57. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93), te članka 41. točke 4. Statuta Grada Gospića 
(Službeni vjesnik Grada Gospića br. 7/01), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 29. 
listopada 2002. godine donosi 

Z A K LJ U Č A K 
o ustupanju Gradske školske športske dvorane u Gospiću 

Osnovnoj školi "Dr. Jure Turić", Gospić 

I 

Grad Gospić ustupa Osnovnoj školi "Dr. Jure Turić", Gospić, kao osnivač škole, nekretninu - Gradsku školsku 
športsku dvoranu u Gospiću, označenu kao kat. čestica br. 2045/3, k.o. Gospić, kao osnovno sredstvo za rad, 
radi unapređenja obavljanja i razvoja djelatnosti škole. 

II 

Ovlašćuje se gradonačelnik za poduzimanje svih potrebitih radnji radi reguliranja međusobnih prava i obaveza 
između Grada Gospića i OŠ "Dr. Jure Turić. 

III 

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

 
Klasa: 602-01/02-01/37  
Urbroj: 2125/01-02-02-01 

GRADONAČELNIK 
Milan Kolić, v.r. 

3. ZAKLJUČAK o visini naknade za prijenos prava vlasništva zemljišta i visini naknade za prijenos 
prava vlasništva zemljišta i njegovo opremanje komunalnom i drugom infrastrukturom za izgradnju 
zgrade POS - a u ulici Vile Velebita u Gospiću 

 
Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 29. listopada 2002. godine donosi 

ZAKLJUČAK  
o visini naknade za prijenos prava vlasništva zemljišta 
i visini naknade za prijenos prava vlasništva zemljišta i  

njegovo opremanje komunalnom i drugom infrastrukturom  
za izgradnju zgrade POS- a u ulici  

Vile Velebita u Gospiću 

 
I 

Određuje se visina naknade za prijenos prava vlasništva zemljišta u iznosu 20 E / m2. 
Određuje se visina naknade za prijenos prava vlasništva zemljišta i njegovo opremanje komunalnom i drugom 
infrastrukturom u iznosu 100 E / m2. 



 
II 

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

Klasa: 402-01/02-01/87 
Urbroj: 2125/01-02-02-01 

GRADONAČELNIK 

Milan Kolić, v.r. 

4. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest. br. 3169 k.o. Gospić  

Na temelju članka 3. Pravila o stjecanju, raspolaganju i upravljanju 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 29. listopada 2002. godine donosi 

 
Z A K LJ U Č A K 

o prodaji nekretnine izgrađene na 
kat. čest. br. 3169 k.o. Gospić 

I 

Daje se na prodaju nekretnina izgrađena na: kat. čest br. 3169 k.o. Gospić, poslovni prostor netto građevinske 
površine 140,85 m2 u ulici Dr. A. Starčevića 11 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 304.058,91 kn. 

 
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 objave u «Službenom vjesniku Grada Gospića». 

Klasa: 940-01/00-01/13 
Urbroj: 2125/01-02-02-04 

 
 
GRADONAČELNIK 
Milan Kolić, v.r. 

5. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest. br. 2735 k.o. Gospić 



Na temelju članka 3. Pravila o stjecanju, raspolaganju i upravljanju 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 29. listopada 2002. godine donosi 

 
Z A K LJ U Č A K 

o prodaji nekretnine izgrađene na 
kat. čest. br. 2735 k.o. Gospić 

I 

Daje se na prodaju nekretnina izgrađena na: kat. čest br. 2735 k.o. Gospić, etažni stan netto građevinske 
površine 69,40 m2 u ulici Kaniška 6,8 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 130.432,51 kn. 

 
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 objave u «Službenom vjesniku Grada Gospića». 

Klasa: 370-05/02-01/59 
Urbroj: 2125/01-02-02-02 

 
 
GRADONAČELNIK 
Milan Kolić, v.r. 

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

Na temelju članka 3. Pravila o stjecanju, raspolaganju i upravljanju 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 29. listopada 2002. godine donosi 

 
Z A K LJ U Č A K 

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 84,69 m2 u ulici Grofa Janka Draškovića 11 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 123.080,37 kn. 

 
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 objave u «Službenom vjesniku Grada Gospića». 

 
Klasa: 370-05/02-01/60 
Urbroj: 2125/01-02-02-02  
 
GRADONAČELNIK 
Milan Kolić, v.r. 

7. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest. br. 2820 k.o. Gospić 

Na temelju članka 3. Pravila o stjecanju, raspolaganju i upravljanju 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 29. listopada 2002. godine donosi 

 
Z A K LJ U Č A K 

o prodaji nekretnine izgrađene na 
kat. čest. br. 2820 k.o. Gospić 

I 

Daje se na prodaju nekretnina izgrađena na: kat. čest br. 2820 k.o. Gospić, poslovni prostor netto građevinske 
površine 70,17 m2 u ulici Dr. Franje Tuđmana 10 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 170.734,22 kn. 

 
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 objave u «Službenom vjesniku Grada Gospića». 

 
Klasa: 370-05/02-01/63 
Urbroj: 2125/01-02-02-02  
 
GRADONAČELNIK 
Milan Kolić, v.r. 

8. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest. br. 3375 k.o. Gospić 

Na temelju članka 3. Pravila o stjecanju, raspolaganju i upravljanju 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 29. listopada 2002. godine donosi 

 
Z A K LJ U Č A K 

o prodaji nekretnine izgrađene na 
kat. čest. br. 3375 k.o. Gospić 

I 

Daje se na prodaju nekretnina izgrađena na: kat. čest br. 3375 k.o. Gospić, etažni stan netto građevinske 
površine 29,47 m2 u ulici Ljudevita Gaja 1/3 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 80.653,77 kn. 

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 objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića." 

Klasa: 370-05/02-01/58 
Urbroj: 2125/01-02-02-02 
GRADONAČELNIK 
Milan Kolić, v.r. 

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

Na temelju članka 3. Pravila o stjecanju, raspolaganju i upravljanju 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 29. listopada 2002. godine donosi 

 
Z A K LJ U Č A K 

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 49,54 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 96.211,64 kn. 

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 objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića." 

Klasa: 370-05/02-01/61 
Urbroj: 2125/01-02-02-02 
GRADONAČELNIK 
Milan Kolić, v.r. 



 
10. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine izgrađene na kat čest. br. 3406/1 k.o. Gospić 

Na temelju članka 3. Pravila o stjecanju, raspolaganju i upravljanju 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 29. listopada 2002. godine donosi 

 
Z A K LJ U Č A K 

o prodaji nekretnine izgrađene na 
kat. čest. br. 3406/1 k.o. Gospić 

I 

Daje se na prodaju nekretnina izgrađena na: kat. čest br. 3406/1 k.o. Gospić, etažni stan netto građevinske 
površine 68,93 m2 u ulici K. P. Krešimira bb 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 146.830,97 kn. 

 
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 objave u «Službenom vjesniku Grada Gospića». 

Klasa: 370-05/02-01/64 
Urbroj: 2125/01-02-02-02 

 
 
GRADONAČELNIK 
Milan Kolić, v.r. 

 
11. ZAKLJUČAK o pristupanju izradi projektne dokumentacije za uređenje ulica i nogostupa u 
Gospiću 

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 29. listopada 2002. godine donosi 

ZAKLJUČAK 
o pristupanju izradi projektne dokumentacije  

za uređenje ulica i nogostupa u Gospiću 

I 



 
Ovim Zaključkom odobrava se pristupanje izradi projektne dokumentacije za uređenje nogostupa i ulica u 
Gospiću i to: ulica Dr. Ante Starčevića, ulica Dr. Franje Tuđmana, Kaniška ulica od križanja s ulicom Bana Ivana 
Karlovića do ulice Dr. Franje Tuđmana, ulica 30. svibnja i Trg Stjepana Radića. 

 
II 

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

 
GRADONAČELNIK 

Milan Kolić, v.r. 

Klasa:361-01/02-01/19 
Urbroj:2125/01-02-02-02 

 
12. ZAKLJUČAK o pristupanju izradi projektne dokumentacije za dogradnju mrtvačnice u groblju Sv. 
Marije Magdalene u Gospiću 

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 29. listopada 2002. godine donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o pristupanju izradi projektne dokumentacije  
za dogradnju mrtvačnice u  

groblju Svete Marije Magdalene u Gospiću 

I 

 
Ovim Zaključkom odobrava se pristupanje izradi projektne dokumentacije za dogradnju mrtvačnice u groblju 
Svete Marije Magdalene u Gospiću. 

II 

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

 
GRADONAČELNIK 

Milan Kolić, v.r. 

 
Klasa:361-01/02-01/20 
Urbroj:2125/01-02-02-02 

 
13. ZAKLJUČAK o pristupanju izradi projektne dokumentacije za priključenje individualnih korisnika 
na kanalizacijski sustav u Pazariškoj ulici u Gospiću 

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 29. listopada 2002. godine donosi 

ZAKLJUČAK 
o pristupanju izradi projektne dokumentacije  

za priključenje individualnih korisnika na kanalizacijski  
sustav u Pazariškoj ulici u Gospiću 



 
I 

 
Ovim Zaključkom odobrava se pristupanje izradi projektne dokumentacije za priključenje individualnih korisnika 
na kanalizacijski sustav u Pazariškoj ulici u Gospiću. 

 
II 

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

 
Klasa: 361-01/02-01/18 
Urbroj: 2125/01-02-02-02 

 
GRADONAČELNIK 

Milan Kolić, v.r. 

 
14. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno prikupljanje ponuda 

Na temelju čl. 6. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti ("Narodne novine" br. 
13./02), i čl. 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01) Gradsko poglavarstvo 
Grada Gospića na sjednici održanoj dana 29. listopada 2002.god. donijelo je  

ZAKLJUČAK 
o osnivanju Stručnog povjerenstva  
za ograničeno prikupljanje ponuda  

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda za izradu projektne 
dokumentacije za priključenje individualnih korisnika na kanalizacijski sustav u Pazariškoj ulici u Gospiću u 
sastavu: 

1. Milan Kolić - predsjednik Povjerenstva 
2. Pavao Pavelić - član 
3. Nenad Bubaš - član 

II 

Stručno Povjerenstvo iz točke 1. 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: 361-01/02-01/18 
Urbroj: 2125/01-02-02-03 

GRADONAČELNIK 

Milan Kolić, v.r. 

15. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno prikupljanje ponuda 



Na temelju čl. 6. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti ("Narodne novine" br. 
13/02), i čl. 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" 7/01) Gradsko poglavarstvo Grada 
Gospića na sjednici održanoj dana 29. listopada 2002. god. donijelo je  

ZAKLJUČAK 
o osnivanju Stručnog povjerenstva  
za ograničeno prikupljanje ponuda  

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda za izradu projektne 
dokumentacije za uređenje ulica i nogostupa u Gospiću i to: ulica Dr. Ante Starčevića, Dr. Franje Tuđmana, 
Kaniška ulica od križanja s ulicom Bana Ivana Karlovića do ulice Dr. Franje Tuđmana, ulica 30. Svibnja i Trg 
Stjepana Radića u sastavu: 

1. Milan Kolić - predsjednik Povjerenstva 
2. Pavao Pavelić - član 
3. Nenad Bubaš - član 

II 

Stručno Povjerenstvo iz točke 1. 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:361-01/02-01/19 
Urbroj: 2125/01-02-02-03 

 
GRADONAČELNIK 

Milan Kolić, v.r. 

 
16. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno prikupljanje ponuda 

Na temelju čl. 6. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti ("Narodne novine" br. 
13./02), i čl. 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01) Gradsko poglavarstvo 
Grada Gospića na sjednici održanoj dana 29. listopada 2002. god. donijelo je  

ZAKLJUČAK 
o osnivanju Stručnog povjerenstva  
za ograničeno prikupljanje ponuda  

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda za izradu projektne 
dokumentacije za dogradnju mrtvačnice u groblju Svete Marije Magdalene u Gospiću u sastavu: 

1. Milan Kolić - predsjednik Povjerenstva 
2. Pavao Pavelić - član 
3. Nenad Bubaš - član 

II 

Stručno Povjerenstvo iz točke 1. 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:361-01/02-01/20 
Urbroj: 2125/01-02-02-03 

GRADONAČELNIK 

Milan Kolić, v.r. 

 
17. ZAKLJUČAK o pružanju financijske potpore Dječjem vrtiću «Medo» - Udbina 

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 29. listopada 2002. godine donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o pružanju financijske potpore 
Dječjem vrtiću «Medo» - Udbina 

I 

Odobrava se pružanje financijske potpore Dječjem vrtiću «Medo» - Udbina u iznosu od 10.000, 00 kn. 

 
II 

Financijska sredstva iz točke 1. ovog Zaključka pružaju se u svrhu pomoći održavanju redovite djelatnosti 
Dječjeg vrtića «Medo» - Udbina. 

 
III 

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

Klasa: 402-01/02-01/88 
Urbroj: 2125/01-02-02-02 

 
GRADONAČELNIK  

Milan Kolić v.r. 

 


