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AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA GOSPIĆA 

 
1. ZAKLJUČAK o izradi Konzervatorske podloge za područje Grada Gospića 

Na temelju čl. 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko poglavarstvo 
Grada Gospića na sjednici održanoj dana 08. travnja 2003. godine donosi 

Z A K LJ U Č A K 
o izradi Konzervatorske podloge 

za područje Grada Gospića 

 
I 

Izrada Konzervatorske podloge za područje Grada Gospića, kao obveznog i sastavnog dijela Prostornog plana 
uređenja Grada Gospića, financirat će se u iznosu od 55.042,00 kn. 

 
II 

Sredstva za izradu konzervatorske podloge teretit će poziciju «Izrada prostornog plana Grada Gospića», 
Proračuna Grada Gospića za 2003. godinu. 

 
III 

Izrađivač Konzervatorske podloge je Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski 
odjel u Karlovcu. 



 
IV 

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

Klasa: 353-02/03-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 

 
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r. 

2. ZAKLJUČAK o pristupanju izradi izmjene i dopune detaljnog Plana uređenja za koridor Pazariške 
ulice u gradu Gospiću 

Na temelju članka 27. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» br. 30/94, 68/98) i članka 41. Statuta 
Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici 
održanoj 18. ožujka 2003. godine donosi 

Z A K L J U Č A K  
o pristupanju izradi izmjene i dopune detaljnog 

Plana uređenja za koridor Pazariške  
ulice u gradu Gospiću 

 
I 

 
Pristupa se izradi izmjene i dopune detaljnog Plana uređenja za koridor Pazariške ulice u gradu Gospiću 
objavljen u «Službenom vjesniku Grada Gospića» br. 5/95. 

 
II 

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

 
Klasa: 015-01/95-01/05 
Urbroj: 2125/03-02-03-03 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r. 

 
3. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za nabavu kancelarijskog namještaja za Športsku 
dvoranu u Gospiću 

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 18. ožujka 2003. godine donosi 

 
Z A K L J U Č A K 

o osnivanju Stručnog povjerenstva za 
nabavu kancelarijskog namještaja za 

Športsku dvoranu u Gospiću 

 
I 



Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda za nabavu kancelarijskog 
namještaja za Športsku dvoranu u Gospiću u sastavu: 

1. Milan Kolić - predsjednik 
2. Milan Mataija - 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 

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

Klasa: 361-01/03-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 
 
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 
4. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja za održavanje 
gradskih ulica i nerazvrstanih cesta na području Grada Gospića za 2003/2004 godinu 

Na temelju čl. 15. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 117/01) i članka 41. Statuta Grada Gospića 
("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01) Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 08. 
travnja 2003. godine donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K  

o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu 
javnog nadmetanja za održavanje gradskih ulica 
i nerazvrstanih cesta na području Grada Gospića 

za 2003/2004 godinu 

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za provedbu javnog nadmetanja za održavanje gradskih ulica i nerazvrstanih 
cesta na području Grada Gospića za 2003/2004 godinu u sastavu: 

1. Pavao Pavelić - predsjednik 
2. Ante Valentić - član 
3. Mile Uremović - član 
4. Ana Šerić- Konjikovac - član 
5. Nenad Bubaš - član 

II 

Stručno povjerenstvo iz točke 1. ovog Zaključka priprema i provodi postupak nabave, usmjerava rad stručnih 
službi naručitelja, neovisnih stručnih osoba ili zastupnika koje naručitelj ovlasti za obavljanje određenih poslova 
vezanih za potrebe postupka nabave. Članovi Stručnog povjerenstva odgovorni su za svoj rad naručitelju. 
U slučaju sukoba interesa članovi Povjerenstva mogu tražiti zamjenu i dati objašnjenje svog stava ako se ne 
slažu sa stavom većine i to unijeti u zapisnik. 

 
III 



Naručitelj nabave je Grad Gospić, Budačka 55, Gospić, MB 0441015. 

IV 

Predmet postupka nabave je održavanje gradskih ulica i nerazvrstanih cesta na području Grada Gospića za 
2003/2004 godinu. Nabava se vrši putem poziva za javno nadmetanje objavljenog u Narodnim novinama ili 
drugim sredstvima priopćavanja uz uvjet da nije objavljeno prije nego u Narodnim novinama. 
Rok za dostavu ponuda utvrđuje se sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 
117/01). 

 
V 

 
Planirana vrijednost nabave iz točke IV ovog Zaključka je cca 1.000.000,00 kn. 

 
VI 

Plaćanje se vrši sukladno investicijskom projektu, po ispostavljenim fakturama izvođača radova nakon 
završetka radova, a isplate se vrše iz sredstava za nabavu osiguranih u gradskom proračunu. 

 
VII 

Odgovorna osoba za predmetnu nabavu je Milan Kolić, gradonačelnik Grada Gospića koji odgovara za odabrani 
način nabave, za primjenu i provedbu postupka nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi ("N. N." 117/01). 

 
VIII 

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

Klasa: 340-03/02-01/03 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r. 

 
5. ZAKLJUČAK o dugoročnoj poslovnoj suradnji 

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), i zahtjeva «Valalte» 
d.d. Rovinj za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu, proizvodnju i uvoz -izvoz od 27. 03. 2003. godine, Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 08. travnja 2003. godine donosi 

Z A K L J U Č A K 
o dugoročnoj poslovnoj suradnji 

 
I 

Gradsko poglavarstvo Grada Gospića prihvaća suradnju sa «Valaltom» d.d. Rovinj za ugostiteljstvo, turizam, 
trgovinu, proizvodnju i uvoz-izvoz zastupan po dipl. oec. Ivanu Hrelja predsjedniku Uprave. 

II 

Dugoročna suradnja odnosila bi se na iskorištavanje snage vjetra na području Grada Gospića za proizvodnju 
električne energije za područje Republike Hrvatske. 

III 



Prava i obveze stranaka iz članka I ovog Zaključka regulirat će se ugovornim odnosom nakon definiranja 
relevantnih elemenata suradnje. 

IV 

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

 
Klasa: 310-34/02-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-03-06  

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r. 

 
6. ZAKLJUČAK o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja plotkinja za područje Grada Gospića u 
2003. godini 

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 08. travnja 2003. godine donosi 

Z A K LJ U Č A K 
o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja 

plotkinja za područje Grada Gospića u 2003. godini 

 
I 

Grad Gospić subvencionirat će troškove umjetnog osjemenjivanja plotkinja na svom području, u iznosu od 
40,00 kn po osjemenjenoj plotkinji u cilju podizanja proizvodnog i genetskog potencijala u govedarstvu. 
Odobrena sredstva doznačavat će se Veterinarskoj stanici d.o.o. Gospić koja je vršitelj stručnog zahvata, iz 
planiranih sredstava Proračuna Grada Gospića za 2003. godinu. 

II 

Ovlašćuje se gradonačelnik za sklapanje ugovora sa Veterinarskom stanicom d.o.o. Gospić. 

 
III 

Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenom vjesniku Grada Gospića», a primjenjuje se od 01. 
siječnja 2003. godine. 

 
Klasa: 402-07/03-01/04 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 

 
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r. 

 
7. ZAKLJUČAK o darovanju k. č. br. 2754 k.o. Gospić Agenciji za pravni promet i 
posredovanjenekretninama 

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 ("Sl. vjesnik Grada Gospića" br. 07/01), Gradsko poglavarstvo Grada 
Gospića na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2003. godine donosi 

Z A K LJ U Č A K 
o darovanju k. č. br. 2754 k.o. Gospić 



Agenciji za pravni promet i posredovanje 
nekretninama 

 
I 

Grad Gospić kao vlasnik daruje Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama iz Zagreba, Savska 
41/VI, bez naknade, kat. čest. 2754 k.o. Gospić, površine 1.073 m2 u ulici Vile Velebita.  

II 
 
Katastarska čestica iz točke I ovog Zaključka daruje se Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama 
za potrebu izgradnje stambeno - poslovne građevine, a prema Programu društveno poticane stanogradnje. 

III 

Ovlašćuje se gradonačelnik za sklapanje darovnog ugovora sa Agencijom za pravni promet i posredovanje 
nekretninama. 

IV 

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

Klasa: 944-01/03-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA  

Milan Kolić, v.r. 

 
8. 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 08. travnja 2003. 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, stambeni prostor - stan netto 
građevinske površine 69,40 m2 u ulici Kaniška 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 146.895,12 kn. (2.116,65 kn/m2). 

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 donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Gospića". 

Klasa: 370-05/03-01/21 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r. 

9. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest. br. 2741/1 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 08. travnja 2003. godine donosi 

Z A K LJ U Č A K 
o prodaji nekretnine izgrađene na 
kat. čest. br. 2741/1 k.o. Gospić 

I 

Daje se na prodaju nekretnina izgrađena na: kat. čest. br. 2741/1 k.o. Gospić, poslovni prostor netto 
građevinske površine 133,23 m2 u ulici Vile Velebita 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 244.459,22 kn. (1.834,87 kn/m2). 

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 donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Gospića". 



Klasa: 370-05/03-01/28 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r. 

 
10. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest. br. 3168 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 08. travnja 2003. godine donosi 

 
Z A K LJ U Č A K 

o prodaji nekretnine izgrađene na 
kat. čest. br. 3168 k.o. Gospić 

 
I 

Daje se na prodaju nekretnina izgrađena na: kat. čest. br. 3168 k.o. Gospić, stambeni prostor - stan netto 
građevinske površine 57,86 m2 u ulici P. F. Biničkog 11,13 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 60.808,35 kn. (1.050,96 kn/m2). 

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 donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Gospića". 

Klasa: 370-05/03-01/17 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r. 

 
11. 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 08. travnja 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, stambeni prostor - stan netto 
građevinske površine 68,40 m2 u ulici Dr. A. Starčevića 9 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 29.387,61 kn. (429,65 kn/m2). 

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 donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Gospića". 

Klasa: 370-05/03-01/08 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r. 

 
12. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest. br. 3410/1 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 08. travnja 2003. godine donosi 

Z A K LJ U Č A K 
o prodaji nekretnine izgrađene na 
kat. čest. br. 3410/1 k.o. Gospić 

 
I 



Daje se na prodaju nekretnina izgrađena na: kat. čest. br. 3410/1 k.o. Gospić, stambeni prostor - stan netto 
građevinske površine 56,26 m2 u ulici Ljudevita Gaja 6 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 66.099,73 kn. (1.174,90 kn/m2). 

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 donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Gospića". 

Klasa: 370-05/03-01/23 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
 
Milan Kolić, v.r. 

 
13. 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 08. travnja 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 58,43 m2 u ulici Antuna Mihanovića 27,29 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 83.845,97 kn. (1.434,99 kn/m2). 

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 donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Gospića". 

Klasa: 370-05/03-01/18 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r. 

 
14. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest. br. 2724 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 08. travnja 2003. godine donosi 

Z A K LJ U Č A K 
o prodaji nekretnine izgrađene na 

kat. čest. br. 2724 k.o. Gospić 

I 

Daje se na prodaju nekretnina izgrađena na: kat. čest. br. 2724 k.o. Gospić, stambeni prostor - stan netto 
građevinske površine 62,87 m2 u ulici Vile Velebita 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 69.259,97 kn.  
(1.101,64 kn/m2). 

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 donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Gospića". 

Klasa: 370-05/03-01/20 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 
 
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
 
Milan Kolić, v.r. 

 
15. 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 dana 08. travnja 2003. godine donosi 

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 snimanje groblja na 
području Grada Gospića i izradu Plana u sastavu: 

 
1. Milan Kolić - predsjednik 

2. Pavao Pavelić - član 

3. Nenad Bubaš - 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: 363-01/03-01/14 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 

 
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
 
Milan Kolić, v.r.  

 


