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voda prema Gradskoj športskoj dvorani u Gospiću 
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11. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno prikupljanje ponuda 
 

 

1. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest. br. 2704 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 28. siječnja 2003. godine donosi 

 
Z A K LJ U Č A K 

o prodaji nekretnine izgrađene na 
kat. čest. br. 2704 k.o. Gospić 

 
I 

Daje se na prodaju nekretnina izgrađena na: kat. čest br. 2704 k.o. Gospić, stambeni prostor - stan netto 
građevinske površine 51,47 m2 u ulici Kaniška 28 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 67.254,08 kn. 

III 

Natječaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda. 

 
IV 

Pri odabiru najpovoljnije ponude Komisija za otvaranje i odabir ponuda po raspisanim javnim natječajima voditi 
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: 370-05/03-01/07 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 
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 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 28. siječnja 2003. 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, stambeni prostor - stan netto 
građevinske površine 40,47 m2 u ulici Antuna Mihanovića 27 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 51.125,04 kn. 

III 

Natječaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda. 

 
IV 

Pri odabiru najpovoljnije ponude Komisija za otvaranje i odabir ponuda po raspisanim javnim natječajima voditi 
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: 370-05/03-01/05 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 
GRADONAČELNIK 
Milan Kolić, v.r. 



3. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest br. 3278 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 28. siječnja 2003. godine donosi 

 
Z A K LJ U Č A K 

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, stambeni prostor - stan netto 
građevinske površine 34,31 m2 u ulici Jasikovačka 5 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 49.354,91 kn. 

III 

Natječaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda. 

 
IV 

Pri odabiru najpovoljnije ponude Komisija za otvaranje i odabir ponuda po raspisanim javnim natječajima voditi 
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: 370-05/03-01/06 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 

GRADONAČELNIK  
Milan Kolić, v.r. 

 
4. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest. br. 3411/7 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 28. siječnja 2003. godine donosi 

 
Z A K LJ U Č A K 

o prodaji nekretnine izgrađene na 
kat. čest. br. 3411/7 k.o. Gospić 

 
I 



Daje se na prodaju nekretnina izgrađena na: kat. čest. br. 3411/7 k.o. Gospić, stambeni prostor - stan netto 
građevinske površine 42,27 m2 u ulici Antuna Mihanovića 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 79.339,21 kn. 

III 

Natječaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda. 

 
IV 

Pri odabiru najpovoljnije ponude Komisija za otvaranje i odabir ponuda po raspisanim javnim natječajima voditi 
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: 370-05/03-01/04 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 

GRADONAČELNIK 
Milan Kolić, v.r. 

 
5. ZAKLJUČAK o dopuni Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim pravima iz radnog odnosa 
službenika i namještenika u gradskim upravnim tijelima 

Na temelju članka 48. točka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» 
br. 33/01), točke I Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada gradskih 
upravnih tijela od 27. prosinca 2002. godine i članka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada 
Gospića» br. 7/01), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 28. siječnja 2003. godine 
donijelo je slijedeći  

 
Z A K L J U Č A K 

o dopuni Pravilnika o plaćama, naknadama  
i drugim pravima iz radnog odnosa službenika  
i namještenika u gradskim upravnim tijelima 

 
I 

 
U Pravilniku o plaćama, naknadama i drugim pravima iz radnog odnosa službenika i namještenika u gradskim 
upravnim tijelima («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 6/01, 2/02, 4/02 i 9/02) članak 2. dopunjuje se 
dopunom koja glasi: 

« - Voditelj Gradske športske dvorane - 1,12» 

II 



 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana od dana objave u «Službenom vjesniku Grada Gospića», a 
primjenjuje se od 01. veljače 2003. godine. 

 
Klasa: 120-01/01-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-03-07 

GRADONAČELNIK 

Milan Kolić, v.r. 

 
6. ZAKLJUČAK o imenovanju člana Komisije za utvrđivanje početne cijene poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu RH prilikom prodaje, zakupa i dodjele koncesije 

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 28. siječnja 2003. godine donosi 

Z A K LJ U Č A K 
o imenovanju člana Komisije 

za utvrđivanje početne cijene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 
prilikom prodaje, zakupa i dodjele koncesije 

I 

Imenuje se Slaven Stilinović, dipl. ing. članom Komisije, za utvrđivanje početne cijene poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu RH prilikom prodaje, zakupa i dodjele koncesije, pri Poreznoj upravi, Područni ured Gospić, 
Ispostava Gospić. 

II 

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

 
Klasa: 945-01/02-01/03 
Urbroj: 2125/01-02-03-03 

 
GRADONAČELNIK 

Milan Kolić, v.r. 

 
7. ZAKLJUČAK o financiranju rada strojeva izvanredno angažiranih na čišćenju i odvozu snijega sa 
gradskih ulica i nerazvrstanih cesta na području Grada Gospića 

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 28. siječnja 2003. godine donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o financiranju rada strojeva izvanredno  
angažiranih na čišćenju i odvozu snijega sa 

gradskih ulica i nerazvrstanih cesta na 
području grada Gospića 

 
I 

Odobrava se financiranje rada strojeva izvanredno angažiranih na čišćenju i odvozu snijega sa gradskih ulica i 
nerazvrstanih cesta, na području grada Gospića. 



II 

Za financiranje rada strojeva iz točke I ovog Zaključka odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 
206.180,00 kn. 

III 

Financijska sredstva iz točke II ovog Zaključka realizirat će se iz Proračuna Grada Gospića. 

IV 

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

 
Klasa: 402-01/03-01/03 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 
GRADONAČELNIK 
 
Milan Kolić, v.r. 

 
8. ZAKLJUČAK o sufinanciranju radova za izgradnju ogranka vodoopskrbnog cjevovoda u Gospiću za 
ulicu s početkom u Pazariškoj ulici (odvojak za Šib) 

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko 
poglavarstvo na sjednici održanoj dana 28. siječnja 2003. godine donosi  

 
ZAKLJUČAK 

o sufinanciranju radova za izgradnju ogranka vodoopskrbnog 
cjevovoda u Gospiću za ulicu s početkom 

u Pazariškoj ulici (odvojak za Šib) 

 
I 

Odobravaju se financijska sredstva za sufinanciranje radova za izgradnju ogranka vodoopskrbnog cjevovoda u 
Gospiću za ulicu s početkom u Pazariškoj ulici (odvojak za Šib), u iznosu od 31.425,00 kn. 

 
II 

Navedena sredstva doznačiti će se izrvršitelju radova "Uslugi" d.o.o. za komunalne djelatnosti Gospić. 

 
III 

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

 
Klasa: 402-07/03-01/02 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 

 
GRADONAČELNIK 

Milan Kolić, v.r. 

 
9. ZAKLJUČAK o sufinanciranju izgradnje mreže vodoopskrbnog sustava i sustava javne odvodnje 
otpadnih voda prema Gradskoj športskoj dvorani u Gospiću 



Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik" Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 28. siječnja 2003. godine donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o sufinanciranju izgradnje mreže  
vodoopskrbnog sustava i sustava javne odvodnje 

otpadnih voda prema Gradskoj športskoj dvorani u Gospiću 

 
I 

Odobravaju se financijska sredstva za sufinanciranje izgradnje mreže vodoopskrbnog sustava i sustava javne 
odvodnje otpadnih voda prema Gradskoj športskoj dvorani u Gospiću u iznosu od 130.760, 43 kn. 

II 

Navedena sredstva doznačit će se izvršitelju radova "Uslugi" d.o.o. za komunalne djelatnosti Gospić. 

III 

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

 
Klasa: 402-07/03-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 

 
 
GRADONAČELNIK 

Milan Kolić, v.r. 

 
10. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno prikupljanje ponuda 

Na temelju članka 6. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti ("Narodne novine" br. 
13/02), i članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko poglavarstvo 
Grada Gospića na sjednici održanoj dana 28. siječnja 2003. godine donijelo je 

ZAKLJUČAK 
o osnivanju Stručnog povjerenstva 
za ograničeno prikupljanje ponuda 

 
I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda za postavljanje Gradske 
ure u sastavu: 

1. Katica Prpić - predsjednik 
2. Milan Kolić - zamjenik predsjednika 
3. Pavao Pavelić - član 
4. Nenad Bubaš - član 
5. Tomislav Rukavina - 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 

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

Klasa:119-01/03-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-03-02  

GRADONAČELNIK 
 
Milan Kolić, v.r. 

 
11. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno prikupljanje ponuda 

Na temelju članka 6. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti («Narodne novine» br. 
13/02), i članka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko poglavarstvo 
Grada Gospića na sjednici održanoj dana 28. siječnja 2003. godine donijelo je  

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

 
I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda za nabavu osobnog 
automobila u sastavu: 

1. Milan Kolić - predsjednik 
2. Petar Krmpotić - član 
3. Pavao Pavelić - 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 

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

 
Klasa: 406-09/03-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 
GRADONAČELNIK 

Milan Kolić, v.r. 

 


