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AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA GOSPIĆA 

1. ODLUKA o zamjeni nekretnina 

2. ZAKLJUĈAK o prihvaćanju Izvješća o prethodnoj raspravi u postupku izrade Detaljnog plana ureĊenja 

lokacije trgovaĉkog centra «Lidl» d.o.o. k.d. Matulji, u Gospiću 

3. ZAKLJUĈAK o prodaji nekretnine izgraĊene na kat. ĉest. br. 2942 k.o. Gospić 

4. ZAKLJUĈAK o prodaji nekretnine izgraĊene na kat ĉest. br. 2838 k.o. Gospić 

5. ZAKLJUĈAK o prodaji graĊevinskog zemljišta oznaĉenog kao kat. ĉest. br. 1977/53 k.o. Gospić 

6. ZAKLJUĈAK o prodaji graĊevinskog zemljišta oznaĉenog kao kat. ĉest. br. 1977/54 k.o. Gospić 

7. ZAKLJUĈAK o prodaji graĊevinskog zemljišta oznaĉenog kao kat. ĉest. br. 1977/55 k.o. Gospić 

8. RJEŠENJE o odobrenju uporabe grba Grada Gospića 

 

 

 

1. ODLUKA o zamjeni nekretnina 

Na temelju ĉlanka 4. i 5. Pravilnika o stjecanju, raspolaganju i upravljanju s nekretninama, ("Službeni vjesnik 

Grada Gospića" br. 5/97) i ĉlanka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), 

Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 20. srpnja 2004. godine donosi 

 
O D L U K U 

o zamjeni nekretnina 

 

I 

Grad Gospić daje u zamjenu Anki Pem iz Zagreba, Hrastin prilaz 2 sljedeću nekretninu u vlasništvu Grada 

Gospića: 

- Stan netto graĊevinske površine 29,44 m2 u ulici Ljudevita Gaja 1-3, 

sagraĊen na kat. ĉest. 3375 k.o. Gospić. 

- Vrijednost prethodno navedene nekretnine procijenjene od ovlaštenog sudskog vještaka, iznosi 82.203,17 kn. 

II 

U zamjenu za nekretninu iz toĉke I ove Odluke Anki Pem prenosi u vlasništvo Grada Gospića nekretninu 

izgraĊenu na kat. ĉest. br. 2808 k.o. Gospić , a koja se sastoji od kuće i pripadajućeg dvorišta ukupne površine 

248,40 m2. 

- Vrijednost nekretnine, iz st. 1. toĉke II. ove Odluke procijenjene od  

ovlaštenog sudskog vještaka, iznosi 82.806,62 kn. 

III 

Ovlašćuje se gradonaĉelnik Grada Gospića da zakljuĉi ugovor o zamjeni nekretnina. 

IV 



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

Klasa: 944-13/04-01/01 

Urbroj: 2125/01-02-04-02 

 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

2. ZAKLJUĈAK o prihvaćanju Izvješća o prethodnoj raspravi u postupku izrade Detaljnog plana 

ureĊenja lokacije trgovaĉkog centra «Lidl» d.o.o. k.d. Matulji, u Gospiću 

Na temelju ĉlanka 3. Uredbe o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova («Narodne novine» br. 

101/98) i ĉlanka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko poglavarstvo 

Grada Gospića na sjednici održanoj dana 20. srpnja 2004. godine donijelo je 

 
Z A K LJ U Ĉ A K 

o prihvaćanju Izvješća o prethodnoj raspravi u postupku  

izrade Detaljnog plana ureĊenja lokacije trgovaĉkog 

centra «LIDL» d.o.o. k.d. Matulji, u Gospiću 

 

I 

Prihvaća se Izvješće o prethodnoj raspravi u postupku izrade Detaljnog plana ureĊenja lokacije trgovaĉkog 

centra «LIDL» d.o.o. k.d. Matulji, u Gospiću. 

 

II 

Prijedlog Detaljnog plana ureĊenja uputit će se na Javnu raspravu sa Javnim uvidom. 

 

III 

Mjesto i vrijeme Javnog uvida objavit će se putem sredstava javnog priopćavanja, kao i mjesto i datum Javnog 

izlaganja. 

 

IV 

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

Klasa: 350-07/04-01/01 

Urbroj: 2125/01-02-04-04 

 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

3. ZAKLJUĈAK o prodaji nekretnine izgraĊene na kat. ĉest. br. 2942 k.o. Gospić 

Na temelju ĉlanka 3. Pravila o stjecanju, raspolaganju i upravljanju s nekretninama, ("Službeni vjesnik Grada 

Gospića" br. 5/97) i ĉlanka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko 

poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 20. srpnja 2004. godine donosi 



Z A K LJ U Ĉ A K 

o prodaji nekretnine izgraĊene na 

kat. ĉest. br. 2942 k.o. Gospić 

I 

Daje se na prodaju nekretnina izgraĊena na: kat. ĉest br. 2942 k.o. Gospić, stambeni prostor - stan netto 

graĊevinske površine 62,27 m2 u ulici Miroslava Kraljevića br. 8 u Gospiću, vlasništvo Grada Gospića, na 

temelju javnog natjeĉaja i uz naknadu utvrĊenu po tržišnoj cijeni. 

II 

Poĉetna prodajna cijena netto graĊevinske površine nekretnine iznosi 120.362,24 kn (1.932,91 kn/m2). 

III 

Natjeĉaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda. 

IV 

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

će se kriterijem visine cijene ponude. 

V 

Po okonĉanju postupka natjeĉaja Gradonaĉelnik će zakljuĉiti ugovor o kupoprodaji s ponuditeljem ĉija je 

ponuda utvrĊena kao najpovoljnija. 

 

VI 

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

Klasa: 370-05/04-01/10 

Urbroj: 2125/01-02-04-03 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

4. ZAKLJUĈAK o prodaji nekretnine izgraĊene na kat ĉest. br. 2838 k.o. Gospić 

Na temelju ĉlanka 3. Pravila o stjecanju, raspolaganju i upravljanju s nekretninama, ("Službeni vjesnik Grada 

Gospića" br. 5/97) i ĉlanka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko 

poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 20. srpnja 2004. godine donosi 

 

Z A K LJ U Ĉ A K 

o prodaji nekretnine izgraĊene na 

kat. ĉest. br. 2838 k.o. Gospić 

 

I 

Daje se na prodaju nekretnina izgraĊena na: kat. ĉest br. 2838 k.o. Gospić, stambeni prostor - stan netto 

graĊevinske površine 62,62 m2 u ulici Popa Nikole Mašića br. 2 u Gospiću, vlasništvo Grada Gospića, na 

temelju javnog natjeĉaja i uz naknadu utvrĊenu po tržišnoj cijeni. 

II 



Poĉetna prodajna cijena netto graĊevinske površine nekretnine iznosi 49.151,61 kn (784,92 kn/m2). 

III 

Natjeĉaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda. 

IV 

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

će se kriterijem visine cijene ponude. 

V 

Po okonĉanju postupka natjeĉaja Gradonaĉelnik će zakljuĉiti ugovor o kupoprodaji s ponuditeljem ĉija je 

ponuda utvrĊena kao najpovoljnija. 

VI 

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

Klasa: 370-05/04-01/18 

Urbroj: 2125/01-02-04-02 

 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

GRADA GOSPIĆA 

 

Milan Kolić, v.r. 

 

 

5. ZAKLJUĈAK o prodaji graĊevinskog zemljišta oznaĉenog kao kat. ĉest. br. 1977/53 k.o. Gospić 

  

Na temelju ĉlanka 3. Pravila o stjecanju, raspolaganju i upravljanju s nekretninama, ("Službeni vjesnik Grada 

Gospića" br. 5/97) i ĉlanka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko 

poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 20. srpnja 2004. godine donosi 

 
Z A K LJ U Ĉ A K 

o prodaji graĊevinskog zemljišta oznaĉenog  

kao kat. ĉest. br. 1977/53 k.o. Gospić 

 

I 

Daje se na prodaju graĊevinsko zemljište oznaĉeno kao kat. ĉest br. 1977/53, površine 848 m2 , upisano u p.l. 

br. 2442 k.o. Gospić u vlasništvu Grada Gospića, na temelju javnog natjeĉaja i uz naknadu utvrĊenu po tržišnoj 

cijeni. 

II 

Poĉetna prodajna cijena graĊevinskog zemljišta iznosi 43.973,89 kn. 

.  

III 

Natjeĉaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda. 

IV 

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

će se kriterijem visine cijene ponude. 



V 

Po okonĉanju postupka natjeĉaja Gradonaĉelnik će zakljuĉiti ugovor o kupoprodaji s ponuditeljem ĉija je 

ponuda utvrĊena kao najpovoljnija. 

VI 

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

Klasa: 944-01/04-01/02 

Urbroj: 2125/01-02-04-02 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 

6. ZAKLJUĈAK o prodaji graĊevinskog zemljišta oznaĉenog kao kat. ĉest. br. 1977/54 k.o. Gospić 

Na temelju ĉlanka 3. Pravila o stjecanju, raspolaganju i upravljanju s nekretninama, ("Službeni vjesnik Grada 

Gospića" br. 5/97) i ĉlanka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko 

poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 20. srpnja 2004. godine donosi 

 
Z A K LJ U Ĉ A K 

o prodaji graĊevinskog zemljišta oznaĉenog 

kao kat. ĉest. br. 1977/54 k.o. Gospić 

 

I 

Daje se na prodaju graĊevinsko zemljište oznaĉeno kao kat. ĉest br. 1977/54, površine 826 m2, upisano u p.l. 

br. 2442 k.o. Gospić u vlasništvu Grada Gospića, na temelju javnog natjeĉaja i uz naknadu utvrĊenu po tržišnoj 

cijeni. 

II 

Poĉetna prodajna cijena graĊevinskog zemljišta iznosi 42.833,06 kn. 

.  

III 

Natjeĉaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda. 

IV 

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

će se kriterijem visine cijene ponude. 

V 

Po okonĉanju postupka natjeĉaja Gradonaĉelnik će zakljuĉiti ugovor o kupoprodaji s ponuditeljem ĉija je 

ponuda utvrĊena kao najpovoljnija. 

VI 

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



Klasa: 944-01/04-01/03 

Urbroj: 2125/01-02-04-02 

 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

7. ZAKLJUĈAK o prodaji graĊevinskog zemljišta oznaĉenog kao kat. ĉest. br. 1977/55 k.o. Gospić 

Na temelju ĉlanka 3. Pravila o stjecanju, raspolaganju i upravljanju s nekretninama, ("Službeni vjesnik Grada 

Gospića" br. 5/97) i ĉlanka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko 

poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 20. srpnja 2004. godine donosi 

 

Z A K LJ U Ĉ A K 

o prodaji graĊevinskog zemljišta oznaĉenog  

kao kat. ĉest. br. 1977/55 k.o. Gospić 

 

I 

Daje se na prodaju graĊevinsko zemljište oznaĉeno kao kat. ĉest br. 1977/55, površine 767 m2, upisano u p.l. 

br. 2442 k.o. Gospić u vlasništvu Grada Gospića, na temelju javnog natjeĉaja i uz naknadu utvrĊenu po tržišnoj 

cijeni. 

II 

Poĉetna prodajna cijena graĊevinskog zemljišta iznosi 39.773,55 kn. 

.  

III 

Natjeĉaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda. 

IV 

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

će se kriterijem visine cijene ponude. 

V 

Po okonĉanju postupka natjeĉaja Gradonaĉelnik će zakljuĉiti ugovor o kupoprodaji s ponuditeljem ĉija je 

ponuda utvrĊena kao najpovoljnija. 

VI 

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

Klasa: 944-01/04-01/04 

Urbroj: 2125/01-02-04-02 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

GRADA GOSPIĆA 

 

Milan Kolić, v.r. 

 

8. RJEŠENJE o odobrenju uporabe grba Grada Gospića 



 
Na temelju ĉlanka 41. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01) i ĉlanka 4. stavka 3. 

Odluke o grbu i zastavi Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 4/94 i 2/99), Gradsko 

poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 20. srpnja 2004. godine donijelo je 

 

R J E Š E N J E 

o odobrenju uporabe grba Grada Gospića 

 

I 

Ovim Rješenjem odobrava se uporaba grba Grada Gospića Autopraonici "Šuki", vl. Marijana Alić, iz Gospića. 

II 

Korisnik je dužan rabiti grb Grada Gospića u skladu s odredbama propisanim Odlukom o grbu I zastavi Grada 

Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 4/94, 2/99). 

 

III 

Rješenje stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića" 

Klasa: 017-02/04-01/01 

Urbroj: 2125/01-02-04-02 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 


