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S A D R Ž A J 

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

1. ODLUKA o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2003. 
godini  
2. ODLUKA o planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, nabavu 
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 
3. Odluka o određivanju imena ulica na području Grada Gospića 

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA GOSPIĆA 

1. ODLUKA o provođenju javnog prikupljanja ponuda za dodjelu koncesije za komunalnu djelatnost obavljanja 
dimnjačarskih poslova na području Grada Gospića 
2. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o javnoj raspravi i utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna 
prostornog plana (bivše) Općine Gospić 
3. ZAKLJUČAK o darovanju nekretnine označene kao kat. čest. br. 3130 k.o. Gospić Republici Hrvatskoj za 
stambeno zbrinjavanje osoba s područja Grada Gospića 
4. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest. br. 3169 k.o. Gospić 
5. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno prikupljanje ponuda  
6. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno prikupljanje ponuda 
7. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno prikupljanje ponuda 
8. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno prikupljanje ponuda 
9. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno prikupljanje ponuda 

 

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

1. ODLUKA o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog 
školstva u 2003. godini  

word dokument 

 
2. ODLUKA o planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, 
nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 

word dokument 

 
3. Odluka o određivanju imena ulica na području Grada Gospića 

Na temelju članka 7., 8. i 9. Zakona o naseljima («Narodne novine» br. 9/88) i članka 13. Statuta Grada 
Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 
06 ožujka 2003. godine donosi 

O D L U K U 
o određivanju imena ulica na području 

Grada Gospića 

I 



Ovom Odlukom određuju se imena neimenovanim ulicama na području grada Gospića.  

II 

Za neimenovane ulice utvrđuju se sljedeća imena: 

a) Vukšićka ulica, prva ulica lijevo iz Budačke ulice od mjesta križanja Budačke i ulice Nikole Jurišića 
 
b) ulica Hrvatskog sokola, ulica od Trga Alojzija Stepinca do ulice Senjskih žrtava 

c) Poljarska ulica, prva ulica desno iz Pazariške ulice, od mjesta križanja Pazariške i ulice Kralja Tomislava 

d) ulica Katarine Zrinske, prva ulica lijevo od mjesta križanja Smiljanske i ulice Kralja Tomislava u pravcu 
Pazariške ulice 

e) Ulica hrvatskog proljeća, ulica na Ličkom Osiku, od Riječke ulice do lokalne ceste br. 59089 (Lički Osik - 
Ostrvica) 

III 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objavit će se u «Službenom vjesniku Grada Gospića».  

Klasa: 015-08/03-01/01 
Urbroj: 2125/01-01-03-02 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Milan Štimac, prof., v.r.  

 

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA GOSPIĆA 

1. ODLUKA o provođenju javnog prikupljanja ponuda za dodjelu koncesije za komunalnu djelatnost 
obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Gospića 

Na temelju članka 10. i 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("NN" br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 
129/00 i 59/01) i članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 18. veljače 2003. godine, donosi 

O D L U K U  
o provođenju Javnog prikupljanja 

ponuda za dodjelu koncesije 
za komunalnu djelatnost obavljanja 

dimnjačarskih poslova na 
području Grada Gospića 

I 

Ovom Odlukom odobrava se provođenje javnog prikupljanja ponuda za dodjelu koncesije, za komunalnu 
djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Gospića. 
Koncesija kojom se stječe pravo obavljanja dimnjačarskih poslova dodjeljuje se pravnim ili fizičkim osobama 
registriranim za obavljanje ove djelatnosti. 

II 

Gradski upravni odjel za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša ovlašćuje se za 
provođenje postupka javnog prikupljanja ponuda te dostavljanja Prijedloga odluke o davanju koncesije iz točke 
I ove Odluke Gradskom vijeću Grada Gospića. 
III 



Koncesija se dodjeljuje na vrijeme od 5 godina, i uz naknadu od 5% na ostvareni brutto prihod od vršenja 
dimnjačarske djelatnosti. 

IV 

Ovlašćuje se Gradonačelnik na sklapanje ugovora o koncesiji sa odabranim ponuditeljem. 
V 

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

Klasa: 363-01/03-01/04 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 

GRADONAČELNIK 
Milan Kolić, v.r. 

 
2. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o javnoj raspravi i utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i 
dopuna prostornog plana (bivše) Općine Gospić 

Na temelju članka 10, 11, 13 i 14 Uredbe o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova ("Narodne 
novine" br. 101/98) i članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 18. veljače 2003. godine donijelo je  

Z A K L J U Č A K  
o prihvaćanju Izvješća o javnoj raspravi i utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna 

prostornog plana (bivše) Općine Gospić 

 
I 

Prihvaća se Izvješće o javnoj raspravi za Izmjene i dopune prostornog plana (bivše) Općine Gospić. 

II 

Utvrđuje se Konačni prijedlog Izmjena i dopuna prostornog plana (bivše) Općine Gospić i upućuje na 
pribavljanje suglasnosti za isti. 

III 

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

 
Klasa: 350-02/02-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-03-13 

GRADONAČELNIK 

Milan Kolić, v.r. 

 
3. ZAKLJUČAK o darovanju nekretnine označene kao kat. čest. br. 3130 k.o. Gospić Republici 
Hrvatskoj za stambeno zbrinjavanje osoba s područja Grada Gospića 

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» br. 91/96, 73/00) i 
članka 41. točke 4. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko poglavarstvo 
na sjednici održanoj dana 18. veljače 2003. godine donosi 

ZAKLJUČAK 
o darovanju nekretnine označene kao kat. čestica br. 3130, k.o. Gospić 

Republici Hrvatskoj za stambeno zbrinjavanje osoba 
s područja Grada Gospića 



 
I 

Grad Gospić daruje Republici Hrvatskoj nekretninu označenu kao kat. čestica br. 3130, upisanu u p.l. br. 2273, 
k.o. Gospić, ukupne površine 2590 m2, a koja se u naravi sastoji od zgrade površine 935 m2 i dvorišta površine 
1655 m2. 

II 

Nekretnina iz točke I ovog Zaključka, daruje se Republici Hrvatskoj za potrebe stambenog zbrinjavanja osoba s 
područja Grada Gospića, kojima je pravomoćnim Rješenjima nadležnog ureda utvrđeno pravo na obnovu u ratu 
oštećenog obiteljskog stana, putem organizirane obnove Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo. 

III 

Ovlašćuje se gradonačelnik za sklapanje darovnog ugovora sa Republikom Hrvatskom. 

IV 

Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje važiti Zaključak o ustupanju nekretnine označene kao kat. čest. 
br. 3130, k.o. Gospić Republici Hrvatskoj, za stambeno zbrinjavanje osoba s područja Grada Gospića (Klasa: 
944-01/02-01/03, Urbroj: 2125/01-02-02-01), objavljen u «Službenom vjesniku Grada Gospića» br. 9/02. 

V 

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

Klasa: 944-01/02-01/03 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 
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 18. veljače 2003. 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 br. 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 274.385,37 kn. 

III 

Natječaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda. 

IV 

Pri odabiru najpovoljnije ponude Komisija za otvaranje i odabir ponuda po raspisanim javnim natječajima 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 

Ovim Zaključkom stavlja se van snage Zaključak o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest. 3169 k.o. Gospić 
(«Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 07/02). 

VII 

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

Klasa: 940-01/00-01/13  
Urbroj: 2125/01-02-03-05 
GRADONAČELNIK 

Milan Kolić, v.r. 

 
5. 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. 
14/02), i članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko poglavarstvo 
Grada Gospića na sjednici održanoj dana 18. veljače 2003.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 izvođenje obrtničkih 
radova na uređenju školske dvorane za tjelesni odgoj u Donjim Pazarištima, u sastavu: 

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

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

Klasa: 360-01/03-01/03 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 

 
GRADONAČELNIK 
 
Milan Kolić, v.r.  

 
6. 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. 
14/02), i članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01). Gradsko poglavarstvo 
Grada Gospiać na sjednici održanoj dana 18. veljače 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 izvođenje 
građevinskih radova na izgradnji spojne kanalizacijske mreže, vodoopskrbnog cjevovoda i javne rasvjete na 
djelu od Budačke ulice do ŠPORTSKE DVORANE 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 

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

Klasa: 363-01/03-01/02 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 

GRADONAČELNIK 

Milan Kolić, v.r.  

 
7. 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. 07/01), Gradsko poglavarstvo 
Grada Gospića na sjednici održanoj dana 18. veljače 2003. godine donosi: 

 
Z A K LJ 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 kontejnera za 
otpad u sastavu:  

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

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

Klasa: 363-01/03-01/06 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 

GRADONAČELNIK 
 
Milan Kolić, v.r. 

 
8. 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. 
14/02/ i članka 41. Statuta Grada Gospića /"Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 07/01/, Gradsko poglavarstvo 
Grada Gospića na sjednici održanoj 18. veljače 
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 obavljanje usluga 
kreiranja i programiranja "Internet portala Grada Gospića" za 2003. godinu u sastavu: 

1. Milan Kolić, predsjednik 
2. Ana-Mari Bašić, član 
3. Petar Krmpotić, član 

II 

Stručno povjerenstvo iz točke I ovog Zaključka priprema i provodi postupak odabira najpovoljnije ponude 
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: 032-01/03-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 

GRADONAČELNIK 
Milan Kolić, v.r. 

 
9. 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. 07/01.) Gradsko poglavarstvo 
Grada Gospića na sjednici održanoj dana 18. veljače 2003. godine donosi: 

 
Z A K LJ 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 nadstrešnica 
za autobusna stajališta.  

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

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

 
Klasa: 363-01/03-01/07 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 

GRADONAČELNIK 
 
Milan Kolić, v.r. 

 


