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AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

1. ODLUKA o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Gospića za prvo polugodište 2003. 
godine 

Na temelju članka 124. i 125. Zakona o proračunu («NN» 96/03), čl. 64.,65. i 66. Zakona o financiranju 
jedinica lokalne samouprave i uprave («NN» 117/93) i čl. 13. i 20. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik 
Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 09. listopada 2003. godine 
donosi 

O D L U K U 
o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Gospića 

za prvo polugodište 2003. godine 

 
I 

 
Usvaja se Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Gospića za prvo polugodište 2003. godine. 

 
II 

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

Klasa: 400-08/03-01/23 
Urbroj: 2125/01-01-03-01 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Milan Štimac, prof., v.r. 

 
2. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na sustav javne odvodnje otpadnih voda grada 
Gospića 

Na temelju članka 26. Zakona o komunalnom gospodarstvu («NN» br. 26/03 - pročišćeni tekst), članka 5. 
Odluke o odvodnji otpadnih voda («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 1/01), te članka 13. Statuta Grada 
Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 
09. listopada 2003. godine donijelo je 

O D L U K U 
o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju  
na sustav javne odvodnje otpadnih voda 

grada Gospića  

 
Članak 1. 

U članku 3. Odluke o priključenju na sustav javne odvodnje otpadnih voda grada Gospića («Službeni vjesnik 
Grada Gospića» br. 9/01) u stavku 3. rečenica: 

«Od ove obveze vlasnik građevine može se izuzeti u koliko je na zadovoljavajući način pojedinačno osigurao 
svoje potrebe» - briše se i dodaje novi tekst koji glasi: 
«Obveza vrijedi i za priključenje atmosferskih voda ako se iste ispuštaju na javnu površinu ili na površinu u 
vlasništvu drugog vlasnika uz uvjet da je sustav javne odvodnje otpadnih voda predviđen za prihvaćanje 



atmosferskih voda. Od ovih obveza vlasnik građevine može se izuzeti ukoliko je zbrinjavanje otpadnih voda što 
uključuje i atmosferske vode riješio na način koji neće ugrožavati ničije interese i pridržava se svih važećih 
propisa koji reguliraju ovu problematiku». 

 
Članak 2. 

U članku 5. stavku 3. podstavku 1. brišu se riječi: «poslovne i stambeno-poslovne, ili poslovnoj», te u 
podstavku 2. riječi: «poslovne i stambeno-poslovne, ili poslovne». 

Iza podstavka 2. dodaje se novi podstavak 3. koji glasi: 

«-za poslovne građevine čija je razvijena bruto površina manja od 350 m2 isto kao i za stambene građevine, a 
za poslovne građevine čija je razvijena brutto površina veća od 350 m2 10,00 kn/m2 bruto razvijene površine». 

Iza podstavka 3. dodaje se stavak 4. i 5. koji glase: 
 
«Za stambeno - poslovne građevine naknada se plaća za cijelu građevinu prema prethodno navedenim 
kriterijima, a iznos naknade utvrđuje se posebno za stambeni, odnosno poslovni dio, nakon čega se ti iznosi 
zbrajaju». 

«Uz navedene naknade, za slučajeve kad se u sustav javne odvodnje otpadnih voda priključuju i atmosferske 
vode plaća se i dodatna naknada u iznosu 5,00 kn/m2 površine s koje se odvodi atmosferska voda». 

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6. 

 
Članak 3. 

U članku 6. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

«Vlasnik građevine dužan je izvesti priključak atmosferskih voda prije dovođenja građevinske čestice u stanje 
koje omogućava odvođenje atmosferskih voda na javnu površinu ili površinu drugog vlasnika. U slučaju da su 
atmosferske vode odvedene na javnu površinu ili površinu drugog vlasnika prije izgradnje sustava javne 
odvodnje otpadnih voda priključak atmosferskih voda mora se izvesti u roku petnaest (15) dana od završetka 
izgradnje sustava javne odvodnje otpadnih voda».  

 
Članak 4. 

U članku 8. točki 3. iza riječi «Odluke» dodati zarez i tekst koji glasi: «odnosno ne postupi prema njegovim 
odredbama». 

 
Članak 5. 

Ovlašćuje se Odbor za propise i pravna pitanja da sačini pročišćeni tekst Odluke. 

 
Članak 6. 

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

Klasa: 363-01/01-01/28 
Urbroj: 2125/01-01-03-02 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Milan Štimac, prof., v.r. 

3. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg centra Gospić o opsegu 10-
satnog primarnog programa za pedagošku godinu 2003/2004. 



Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi («Narodne novine» br. 10/97), članka 9. 
Statuta Dječjeg centra Gospić («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 3/98, 9/01) i članka 13. Statuta Grada 
Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01) Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 
09. listopada 2003. godine donijelo je 

 
O D L U K U 

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća 
Dječjeg centra Gospić o opsegu 10-satnog primarnog programa  

za pedagošku godinu 2003/2004. 

 
I 

 
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg centra Gospić o opsegu 10-satnog primarnog programa 
za pedagošku godinu 2003/2004., koja je donesena na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg centra Gospić dana 14. 
kolovoza 2003. godine. 

 
II 

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

Klasa: 401-01/03-01/13 
Urbroj: 2125/01-01-03-03 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Milan Štimac, prof., v.r. 

 
4. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg centra Gospić o sudjelovanju 
korisnika usluga u cijeni 10-satnog primarnog programa 

Na temelju članka 35. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi («Narodne novine» br. 10/97), članka 
15. Statuta Dječjeg centra Gospić («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 3/98, 9/01) i članka 13. Statuta Grada 
Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01) Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 
09. listopada 2003. godine donijelo je 

 
O D L U K U 

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća 
Dječjeg centra Gospić o sudjelovanju korisnika 
usluga u cijeni 10-satnog primarnog programa  

 
I 

 
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg centra Gospić o sudjelovanju korisnika usluga u cijeni 
10-satnog primarnog programa., koja je donesena na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg centra Gospić dana 05. 
rujna 2003. godine. 

II 

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

Klasa: 601-01/03-01/08 
Urbroj: 2125/01-01-03-03 



 
Predsjednik Vijeća 

Milan Štimac, prof., v.r. 

 
5. ODLUKA o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu štete od 
elementarnih nepogoda na području Grada Gospića 

Na temelju članka 25., 27. stavak 1. točka 3. i 38. Zakona o zaštiti od elementarne nepogode («NN» br. 
73/97), te članka 13. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko vijeće 
Grada Gospića na sjednici održanoj dana 09. listopada 2003. godine donosi 

 
O D L U K U 

o osnivanju i imenovanju članova Gradskog 
povjerenstva za procjenu štete od elementarnih 

nepogoda na području Grada Gospića 

 
I 

 
Osniva se Gradsko povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda nastalih na području Grada 
Gospića. Za članove povjerenstva imenuju se: 

1. Slaven Stilinović, dipl. ing., predsjednik 
2. Pavao Pavelić, dipl. ing., zamjenik predsjednika 
3. Nada Murgić, dipl. ing., član 
4. Mile Uremović, dipl. ing., član 
5. Nenad Bubaš, član 
6. Dragica Lazić, član 

Članovi povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine. 

 
II 

 
Gradsko povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda obavlja slijedeće poslove: 

1. Utvrđuje štetu za područje grada, te organizira i usklađuje njezinu procjenu na temelju propisane 
metodologije,  

2. Surađuje sa županijskim povjerenstvom, odnosno općinskim povjerenstvom, 

3. Potvrđuje štetu, za čije otklanjanje, odnosno ublažavanje se odobravaju sredstva iz proračuna grada, 

4. Državnom povjerenstvu predlaže odobrenje žurne pomoći prema žurnom postupku, na temelju izvješća i 
mišljenja županijskog povjerenstva, 

5. Daje podatke za proglašenje elementarne nepogode, 

6. Županijskom povjerenstvu prijavljuje štetu prema redovitom postupku, 

7. Za poglavarstvo grada i županijsko povjerenstvo izrađuje izvješća o štetama i utrošku sredstava pomoći. 

 
III 

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



Klasa: 119-01/03-01/06 
Urbroj: 2125/01-01-03-02 

 
Predsjednik Vijeća 

Milan Štimac, prof., v.r. 

 

6. ODLUKA o razrješenju člana školskog odbora O.Š. Dr. F. Tuđmana, Lički Osik 

Na temelju članka 88. Zakona o osnovnom školstvu - pročišćeni tekst («Narodne novine» br. 69/03), članka 13. 
Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko vijeće Grada Gospića dana 09. 
listopada 2003. godine donijelo je  

O D L U K U  
o razrješenju člana školskog odbora 
O. Š. Dr. Franje Tuđmana, Lički Osik 

 
I 

Darko Milinović, dr. med., Vile Velebita 3, Gospić razrješuje se dužnosti člana školskog odbora O. Š. dr. Franje 
Tuđmana, Lički Osik. 

 
II 

Dužnosti člana školskog odbora iz točke I ove Odluke razrješuje se na osobni zahtjev.  

 
III 

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

 
Klasa: 602-01/01-01/34 
Urbroj: 2125/01-01-03-04 

 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Milan Štimac, prof., v.r. 

7. ODLUKA o izboru člana školskog odbora O.Š. Dr. F. Tuđmana, Lički Osik 

Na temelju članka 88. Zakona o osnovnom školstvu - pročišćeni tekst («Narodne novine» br. 69/03), članka 13. 
Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko vijeće Grada Gospića dana 09. 
listopada 2003. godine donijelo je  

O D L U K U  
o izboru člana školskog odbora  

O. Š. Dr. Franje Tuđmana, Lički Osik 

I 

 
U školski odbor O. Š. Dr. Franje Tuđmana, Lički Osik bira se: 

1. Marta Grgurić, dipl. uč., Sv. Josipa bb, Lički Osik 



II 

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

Klasa: 602-01/01-01/34 
Urbroj: 2125/01-01-03-05 

 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Milan Štimac, prof., v.r.  

 

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA GOSPIĆA 

1. ZAKLJUČAK o darovanju nekretnine označene kao kat. čest. br. 3130 k.o. Gospić u vlasništvu 
Grada Gospića Republici Hrvatskoj 

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i dr. stvarnim pravima («Narodne novine» br. 91/96, 73/00) i čl. 
41. st. 1. točke 4. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko poglavarstvo 
Grada Gospića na sjednici održanoj dana 07. listopada 2003 godine donosi 

 
Z A K L J U Č A K 

o darovanju nekretnine označene kao kat. čest. br. 3130 k.o. Gospić 
u vlasništvu Grada Gospića Republici Hrvatskoj  

 
I 

 
Grad Gospić daruje Republici Hrvatskoj nekretninu označenu kao kat. čest. 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. 
Iz predmetnog darovanja nekretnine iz st. 1. ove točke izuzimaju se kao određeni posebni dijelovi nekretnine, 
stanovi i poslovni prostor u vlasništvu Grada Gospića i to kako slijedi : 

U PRIZEMLJU - Poslovni prostor površine 39 m2 

II KAT 
- stan površine 69.09 m2 (B-7) 
- stan površine 71.58 m2 (B-9)  
III KAT 
- stan površine 50.36 m2 ( A-11) 
- stan površine 69.09 m2 ( B-11) 
IV KAT( potkrovlje) 
- stan površine 50.36 m2 ( A-14)  
- stan površine 27.99 m2 (C-9) 

II 

Nekretnine iz točke. 1. st. 1. ovog Zaključka daruje Grad Gospić Republici Hrvatskoj za potrebe stambenog 
zbrinjavanja osoba s područja Grada Gospića kojima je pravomoćnim rješenjem 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 na sklapanje ugovora o darovanju sa Republikom Hrvatskom. 



 
IV 

 
Ovim Zaključkom stavlja se van snage Zaključak Klasa: 944-01/02-01/03, Urbroj: 2125/01-02-02-01 od 19. 
prosinca 2002. godine. 

 
V 

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

Klasa: 944-01/02-01/03 
Urbroj: 2125/01-02-0312 

 
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r.  

 

 
2. 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 19. rujna 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 48,29 m2 u ulici Kaniška br. 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 63.305,31 kn  
(1.310,95 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: 370-05/03-01/49 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 

 
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 
3. 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 19. rujna 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 34,28 m2 u ulici Dr. A. Starčevića br. 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 21.103,73 kn  
(615,63 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: 370-05/03-01/51 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 



PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

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 19. rujna 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 52,09 m2 u ulici Dr. A. Starčevića br. 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 39.155,24 kn  
(751,69 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: 370-05/03-01/31 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 

 
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r. 

5. 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 19. rujna 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 40,04 m2 u ulici Dr. A. Starčevića br. 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 34.237,21 kn  
(855,08 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: 370-05/03-01/32 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r. 

6. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest. br. 2871/1 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 19.rujna 2003. godine donosi 

Z A K LJ U Č A K 
o prodaji nekretnine izgrađene na 
kat. čest. br. 2871/1 k.o. Gospić 

 
I 

Daje se na prodaju nekretnina izgrađena na: kat .čest br. 2871/1 k.o. Gospić, stambeni prostor - stan netto 
građevinske površine 48,64 m2 u ulici Miroslava Kraljevića br. 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 60.725,37 kn  
(1.248,47 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: 370-05/03-01/47 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r. 

 

7. 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 19. rujna 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 59,06 m2 u ulici Popa Frana Biničkog br. 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 69.173,60 kn  
(1.171,25 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: 370-05/03-01/36 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 

 
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 
8. 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 19. rujna 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 40,52 m2 u ulici Antuna Mihanovića br. 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 36.777,71 kn 
(907,65 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: 370-05/03-01/41 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

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 19. rujna 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 72,26 m2 u ulici Antuna Mihanovića br. 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 120.224,24 kn  
(1.663,78 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: 370-05/03-01/35 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 

 
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r. 

 

10. 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 19. rujna 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 49,79 m2 u ulici Grofa Janka Draškovića 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 60.330,76 kn  
(1.211,71 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: 370-05/03-01/39 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 



Milan Kolić, v.r. 

 

 
11. 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 19. rujna 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 45,01 m2 u ulici Antuna Mihanovića 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 87.411,48 kn  
(1.942,05 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: 370-05/03-01/40 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 

 
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 
12. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest. br. 3218 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 19. rujna 2003. godine donosi 

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

kat. čest. br. 3218 k.o. Gospić 

 
I 

Daje se na prodaju nekretnina izgrađena na: kat. čest br. 3218 k.o. Gospić, stambeni prostor - stan netto 
građevinske površine 50,58 m2 u ulici Kralja Petra Krešimira br. 15 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 50.187,26 kn  
(992,24 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: 370-05/03-01/30 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r. 

13. 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 19. rujna 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 37,70 m2 u ulici Jasikovačka br. 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 53.309,59 kn  
(1.414,05 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: 370-05/03-01/45 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
 
Milan Kolić, v.r. 

 
14. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest. br. 2709/1 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 19. rujna 2003. godine donosi 

 
Z A K LJ U Č A K 

o prodaji nekretnine izgrađene na 
kat. čest. br. 2709/1 k.o. Gospić 

 
I 

Daje se na prodaju nekretnina izgrađena na: kat. čest. br. 2709/1 k.o. Gospić, stambeni prostor - stan netto 
građevinske površine 46,47 m2 u ulici Popa Marka Mesića 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 20.953,26 kn  
(450,90 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 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: 370-05/03-01/50 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r.  

 

 
15. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest. br. 2709/1 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 19 rujna 2003. godine donosi 

 
Z A K LJ U Č A K 

o prodaji nekretnine izgrađene na 
kat. čest. br. 2709/1 k.o. Gospić 

 
I 

Daje se na prodaju nekretnina izgrađena na: kat. čest. br. 2709/1 k.o. Gospić, stambeni prostor - stan netto 
građevinske površine 35,75 m2 u ulici Popa Marka Mesića 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 15.303,88 kn  
(428,09 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: 370-05/03-01/52 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 

 
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r. 

 
16. 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 19. rujna 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 59,59 m2 u ulici Vile Velebita br. 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 91.133,36 kn  
(1.529,34 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: 370-05/03-01/33 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r. 

 
17. 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 19. rujna 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 40,30 m2 u ulici Ljudevita Gaja br. 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 55.522,38 kn 
(1.377,73 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: 370-05/03-01/38 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r. 



 
18. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za primopredaju izvedenih građevinsko-
obrtničkih radova na građevinskim objektima u vlasništvu Grada Gospića 

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 19. rujna 2003. godine donosi 

Z A K LJ U Č A K 
o osnivanju Stručnog povjerenstva 

za primopredaju izvedenih građevinsko-obrtničkih radova 
na građevinskim objektima u vlasništvu Grada Gospića 

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za primopredaju izvedenih građevinsko-obrtničkih radova na građevinskim 
objektima u vlasništvu Grada Gospića u sastavu: 

1. Pavao Pavelić, dipl. ing., predsjednik 
2. Tomislav Rukavina, član 
3. Nenad Bubaš, član 

 
II 

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

 
Klasa: 361-02/03-01/22 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 

 
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r.  

19. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za primopredaju izvedenih radova na redovnom 
održavanju i modernizaciji 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 19. rujna 2003. godine donosi 

Z A K LJ U Č A K 
o osnivanju Stručnog povjerenstva 

za primopredaju izvedenih radova na redovnom održavanju 
i modernizaciji nerazvrstanih cesta na području Grada Gospića 

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za primopredaju izvedenih radova na redovnom održavanju i modernizaciji 
nerazvrstanih cesta na području Grada Gospića u sastavu: 

 
1. Pavao Pavelić, dipl. ing., predsjednik 
2. Tomislav Rukavina, član 
3. Nenad Bubaš, član 

 
II 

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

Klasa: 340-03/03-01/26 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 



 
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r.  

20. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja za održavanje 
objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Gospića 

Na temelju članka 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 07. listopada 2003. godine donijelo je  

 
Z A K L J U Č A K 

o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu  
javnog nadmetanja za održavanje objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Gospića 

 
I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za provedbu javnog nadmetanja za održavanje objekata i uređaja javne 
rasvjete na području Grada Gospića u sastavu: 

 
1. Milan Kolić, predsjednik 
2. Katica Prpić, ing., član 
3. Pavao Pavelić, dipl. ing., 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 odgovaraju 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 objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Gospića.  
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 

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

 
VI 

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 («NN» 117/01). 

 
VII 



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

Klasa: 363-01/03-01/47 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r. 

21. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno prikupljanje ponuda za izvođenje 
naknadnih radova na Dječjem vrtiću u Gospiću 

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

Z A K LJ U Č A K 
o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno 

prikupljanje ponuda za izvođenje naknadnih radova  
na Dječjem vrtiću u Gospiću 

 
I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda za izvođenje naknadnih 
radova gradnje potpornog zida, te bojanje cjelokupne fasade na Dječjem vrtiću u Gospiću u sastavu: 
 
1. Milan Kolić, predsjednik 
2. Pavao Pavelić, dipl. ing., član 
3. Tomislav Rukavina, član 
4. Nenad Bubaš, član 
5. Marija Alešković, 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: 361-08/03-01/14 
Urbroj: 2125/01-02-03-02 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
 
Milan Kolić, v.r. 

22. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno prikupljanje ponuda za izvođenje 
radova na adaptaciji stana u ulici Dr. A. Starčevića 9 u Gospiću 

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

Z A K LJ U Č A K 
o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno 

prikupljanje ponuda za izvođenje radova na adaptaciji  
stana u ulici Dr. A. Starčevića 9 u Gospiću 



 
I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda za izvođenje radova na 
adaptaciji stana vlasništvo Grada Gospića u ulici Dr. A. Starčevića br. 9 u Gospiću u sastavu: 

1. Pavao Pavelić, dipl. ing., predsjednik 
2. Tomislav Rukavina, 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 

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

Klasa: 361-01/03-01/23 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 

 
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r. 

 
23. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno prikupljanje ponuda za izradu 
elaborata o procijenjenoj vrijednost nekretnina u vlasništvu Grada Gospića 

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 19. rujna 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 izradu elaborata o 
procijenjenoj vrijednosti nekretnina - stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Gospića u sastavu: 

1. Pavao Pavelić, dipl. ing. - predsjednik 
2. Tomislav Rukavina - 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 

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

 
Klasa: 370-05/03-01/53 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 



PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r.  

 
24. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno prikupljanje ponuda za izradu 
projektne dokumentacije za rekonstrukciju Kaniškog mosta  

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. 7/01), Gradsko poglavarstvo 
Grada Gospića na sjednici održanoj dana 19. rujna 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 izradu projektne 
dokumentacije za rekonstrukciju Kaniškog mosta u Gospiću u sastavu: 

1. Milan Kolić, predsjednik 
2. Ante Valentić, ing., član 
3. Katica Prpić, ing., član 
4. Pavao Pavelić, dipl. ing., član 
5. Ivica Mataija, prof., 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: 361-02/03-01/19 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 

 
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r.  

 
25. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno prikupljanje ponuda za izvođenje 
radova na adaptaciji učionice u Područnoj školi Donje Pazarište 

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. 7/01), Gradsko poglavarstvo 
Grada Gospića na sjednici održanoj dana 19. rujna 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 izvođenje radova na 
adaptaciji učionice u Područnoj školi Donje Pazarište u sastavu: 

1. Pavao Pavelić, dipl. ing., predsjednik 
2. Nenad Bubaš, član 
3. Marta Grgurić, dipl. uč., 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: 361-02/03-01/23 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 

 
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
 
Milan Kolić, v.r. 

 
26. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno prikupljanje ponuda za izvođenje 
radova na uređenju okoliša O. Š. Bilaj 

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. 7/01), Gradsko poglavarstvo 
Grada Gospića na sjednici održanoj dana 19. rujna 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 izvođenje radova na 
uređenju okoliša sa vanjskim igralištem Osnovne škole Bilaj u sastavu: 
1. Milan Štimac, prof., predsjednik 
2. Pavao Pavelić, dipl. ing., član 
3. Marta Grgurić, dipl. uč., član 
4. Tomislav Rukavina, član 
5. 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 

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

 
Klasa: 361-02/03-01/18 
Urbroj: 2125/01-02-03-01  

 
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 



Milan Kolić, v.r.  

 
27. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno prikupljanje ponuda za procjenu 
kupnje semafora od K. K. Gospić 

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. 7/01), Gradsko poglavarstvo 
Grada Gospića na sjednici održanoj dana 19. rujna 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 procjenu kupnje 
semafora od Košarkaškog kluba Gospić za potrebe Športske dvorane u Gospiću u sastavu: 

1. Marta Grgurić, dipl. uč., predsjednik 
2. Milan Mataija, 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 

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

Klasa: 119-01/03-01/07 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 

 
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r. 

 
28. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno prikupljanje ponuda za izvođenje 
radova u prostorijama Grada Gospića  

 
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. 7/01), Gradsko poglavarstvo 
Grada Gospića na sjednici održanoj dana 19. rujna 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 izvođenje radova za 
izmjenu podova u prostorijama Grada Gospića, Budačka 55 u sastavu: 



1. Ana Mari Bašić, predsjednik 
2. Pavao Pavelić, dipl. ing., član 
3. Nenad Bubaš, član 
4. Slaven Stilinović, dipl. ing., 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: 361-02/03-01/21 
Urbroj: 2125/01-02-03-01 

 
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

Milan Kolić, v.r.  

 


