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AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

Temeljem odredbi članka 28. i 29.a. Zakona o prostornom uređenju („N.N.“ br. 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), 
Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru na području Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 5/04) i na temelju članka 13. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 
1/06, 3/06), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 24. listopada 2006. godine donosi 

  

O D L U K U 
o pristupanju izmjeni i dopuni Provedbenih odredbi 

Detaljnog plana uređenja za područje Zone poslovnih namjena 
Smiljansko Polje 



  

I 

            U Provedbenim odredbama DPU-a za područje Zone poslovnih namjena Smiljansko Polje, donesenog 
Odlukom o donošenju DPU-a za područje Zone poslovnih namjena, Smiljansko Polje („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 5/95), pristupa se izmjeni i dopuni na način da se u naslovu 7.3, podnaslovu 7.3.1, pod točkom B 
stavak 2. mijenja i glasi:  
„Kroz ove Provedbene odredbe omogućava se spajanje većeg broja ili svih parcela unutar formiranih 
građevinskih cjelina, omeđenih javnim prometnim površinama, u jednu jedinstvenu parcelu za realizaciju većeg 
gospodarskog projekta, odnosno većeg programa izgradnje. Radi relativno male prosječne površine parcele 
(1500 m2) ne predviđa se mogućnost podjele planirane parcele, osim u slučaju kada parcele imaju površinu 
veću od 2000 m2, pa je moguće formirati više manjih parcela minimalne površine 1000 m2“. 

II 

            O Izmjenama i dopunama DPU-a provodi se javna rasprava. Način i postupak provođenja javne 
rasprave propisan je Uredbom o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova („N.N“ br. 101/98).  

III 

            Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.  

  

Klasa: 350-07/06-01/09 
Urbroj: 2125/01-01-06-03 
Gospić, 24. listopada 2006. godine  

  

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

Na temelju članka 13. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ 7/01, 1/06 i 3/06), Gradsko 
vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 24. listopada 2006. godine donosi 

  

O D L U K U 
o osnivanju Memorijalnog centra „Nikola Tesla“, Smiljan 

  

I 
Radi očuvanja trajne uspomene i iskazivanja zahvalnosti prema liku i djelu Nikole Tesle, jednog od najvećih 
znanstvenika, pronalazača i humaniste koje je svijet ikad imao, rodom iz naselja Smiljan kraj Gospića, Grad 
Gospić ovom Odlukom osniva Memorijalni centar „Nikola Tesla“ u Smiljanu ( u daljnjem tekstu: Memorijalni 

centar ). 

Memorijalni centar obuhvaća: 

• Rodnu kuću Nikole Tesle;  
• Crkvu sv. Petra i Pavla;  



• gospodarski objekt;  
• potok Vaganac;  
• zaravnak podno brda Bogdanić;  
• Tematski park Nikola Tesla kojeg čine:  

 trijem;  
 parkiralište;  
 ispitna stanica;  
 multimedijalni centar;  
 most/platforma;  
 dječje igralište;  
 auditorij.  

  

II 
Memorijalnim centrom upravlja ustanova Muzej Like Gospić (u daljnjem tekstu:Muzej). 

Muzej će obavljati svoju djelatnost upravljanja Memorijalnim centrom, uz: 

• sakupljanje, čuvanje, stručno obrađivanje, istraživanje, te prezentaciju građe vezane uz život i djelo 
Nikole Tesle;  

• organiziranje raznih aktivnosti i manifestacija, događanja koji će imati odgojni i obrazovni karakter;  
• organiziranje poslova vezanih uz održavanje i zaštitu objekata i prostora Memorijalnog centra;  
• obavljanje drugih poslova i zadaća vezanih uz redovno upravljanje Memorijalnim centrom.  

III 
Zaštita, održavanje, uređenje i djelovanje Memorijalnog centra utvrđuje se Godišnjim programom kojeg donosi 

Muzej Like Gospić uz suglasnost Grada Gospića. 

IV 
Sredstva za rad Muzeja u ostvarivanju zadataka utvrđenim točkom IV. ove Odluke osigurat će se u Proračunu 
Grada Gospića, a na osnovi godišnjih programa redovne djelatnosti, te iz vlastitih prihoda i iz drugih izvora. 

V 
Čuvanje, zaštita, održavanje i prezentiranje Memorijalnog centra provodi se sukladno Zakonu o zaštiti i 

očuvanju kulturnih dobara, Zakonu o muzejima, Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva, Zakonu o zaštiti 
prirode, Zakonu o zaštiti okoliša i drugim zakonima kojima se regulira održavanje i zaštita ovakvog prostora. 

VI 
Muzej je dužan uskladiti svoj Statut i druge akte s odredbama ove Odluke u roku od šest /6/ mjeseci od dana 

stupanja na snagu ove Odluke. 

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

  

Klasa: 611-04/06-01/01 
Urbroj: 2125/01-01-06-03 
Gospić, 24. listopada 2006. godine 

  

 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 



Na temelju članka 32. Zakona o Muzejima („Narodne novine“ br. 142/98) i članka 13. Statuta Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06, 3/06), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 
dana 24. listopada 2006. godine donosi 

  

                                          
ODLUKU 

o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama  
i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i  

načinu rada u Muzeju Like Gospić 

  

I. 

            Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu 
rada u Muzeju Like Gospić, donesenu na sjednici Upravnog vijeća Muzeja Like Gospić 15. rujna 2006. god. 
(Klasa: 120-01/06-01/01; Urbroj: 2125/48-01-06-07). 

  

II. 

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

Klasa: 120-01/06-01/01 
Urbroj: 2125/01-01-06-08 
Gospić, 24. listopada 2006. godine 

  

 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA      
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

Na temelju članka 32. Zakona o Muzejima („Narodne novine“ br. 142/98) i članka 13. Statuta Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06, 3/06), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 
dana 24. listopada 2006. godine donosi 

  

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i  

dopunama Pravilnika o plaćama u Muzeju Like Gospić 

  

I. 

            Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama u Muzeju Like Gospić, 
donesenu na sjednici Upravnog vijeća Muzeja Like Gospić 15. rujna 2006. god. (Klasa: 120-01/06-01/02; 
Urbroj: 2125/48-01-06-07). 



  

II. 

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

  

Klasa: 120-01/06-01/02 
Urbroj: 2125/01-01-06-09 
Gospić, 24. listopada 2006. godine  

  

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03- pročišćeni tekst, 
82/04, 110/04 i 178/04) i članka 13. Statuta Grada Gospića  („Službeni vjesnik Grada Gospića„ broj 7/01, 1/06, 
3/06), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 24. listopada  2006. godine donijelo je 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Gospića 

Članak 1. 

 
U Odluci o komunalnom doprinosu Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“  broj 9/04) , članak 5. se 
mijenja i glasi: 
„Ovisno o pogodnostima položaja na području Grada i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne 
infrastrukture, utvrđuju se slijedeće zone i jedinične vrijednosti  komunalnog doprinosa po vrsti objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture iskazane u kunama po m3 građevine: 

 
Zona  

Opis zone Iznos u 
kn/m3 

Javne 
površine 

Nerazvrstane 
ceste 

Javna 
rasvjeta 

Groblja 

I. ZONA Gospić, Lički 
Osik (novi dio 
naselja) 

20,00 10,00 7,00 2,00 1,00 

II. ZONA Lički Osik (stari 
dio naselja) i 
ostala naselja 
na području 
Grada Gospića 

10,00   5,00 3,50 1,00 0,50 

III ZONA    Područje 
poduzetničkih 
zona i 
realizacije 
gospodarskih 
projekata koji 
se odnose na 
proširenje 
postojeće 
gospodarske 
djelatnosti        

7,50 4,00 2,00 1,00 0,50 



  

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 

Klasa: 363-02/04-01/03 
Urbroj: 2125/01-01-06-05 
Gospić, 24. listopada 2006. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆ 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

Na temelju članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03 - pročišćeni tekst, 
110/04, 178/04) i članka 13. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01, 1/06, 3/06), 
Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 24. listopada 2006. godine donosi 

  

 O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Grada Gospića 

  

Članka 1. 

            U Odluci o komunalnoj naknadi Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 9/01, 3/02, 5/03, 
3/04, 2/05), članak 5. mijenja se i glasi: 

 „U Gradu Gospiću utvrđuju se 3 (tri) zone plaćanja komunalne naknade, a to su: 

I ZONA obuhvaća naselje Gospić i dio naselja Lički Osik (novi dio), 
II ZONA obuhvaća naselje Lički Osik (stari dio) i ostala naselja koja nisu obuhvaćena prvom zonom, a utvrđena 
su člankom 4. Odluke o komunalnoj naknadi Grada Gospića, 
III ZONA obuhvaća područje poduzetničkih zona i realizacije gospodarskih projekata koji se odnose na 
proširenje postojeće gospodarske djelatnosti.“ 

Članak 2. 

Članak 6. dopunjuje se sljedećom točkom: 

„- za III ZONU koeficijent 0,50„ 

Članak 3. 

U članku 7. mijenjaju se točke 4.,7.,8., i 9. na način da glase: 

„ 4. proizvodne djelatnosti osim poljoprivrede……………………………………2,00 
7. trgovinska djelatnost………………………………………………………….5,00 
8. ugostiteljska djelatnost………………………………………………………..5,00 
9. hoteli, apartmanska naselja, kampovi…………………………………...……4,00“ 

Članak 4. 



U članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi: 

„Obveze plaćanja komunalne naknade u području poduzetničke zone mogu se privremeno i djelomično 
osloboditi fizičke i pravne osobe, vlasnici ili korisnici nekretnina za obavljanje gospodarske djelatnosti, ukoliko 
započinju ili proširuju postojeću gospodarsku djelatnost, te povećavaju broj ukupno zaposlenih radnika u djelu 
koji se odnosi na novosagrađenu površinu i to: 

  

1. u prvoj godini rada             100%  
2. u drugoj godini rada           75%  
3. u trećoj godini rada            50%  
4. u četvrtoj godini rada         25%  

Ove odredbe shodno se primjenjuju i za nekretnine koje se nalaze izvan poduzetničkih zona, a kojima se 
proširuje postojeća gospodarska djelatnost, uz uvjet da su podmirene sve obveze prema proračunu Grada 
Gospića.“ 

Stavak 3. mijenja se i glasi: 

„Privremeno i djelomično oslobađanje plaćanja komunalne naknade iz stavka 2. članka 11. ove Odluke utvrđuje 
se  rješenjem Gradskog upravnog odjela za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, a 
na zahtjev pravne ili fizičke osobe.“ 

  

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“, a primjenjuje se od 01. 

siječnja 2007. godine. 

Klasa: 363-03/06-01/45 
Urbroj: 2125/01-01-06-03 
Gospić, 24. listopada 2006. godine 

  

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić dipl. ing., v.r. 

 

 

            Na temelju članka 18. Zakona o grobljima („Narodne novine“ br. 19/98) i članka 13. Statuta Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06, 3/06), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici 
održanoj dana 24. listopada 2006. godine donijelo je  

  

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima 

  

Članak 1.  

  



            U Odluci o grobljima („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 1/99) iza članka 54. dodaje se članak 54.a 
koja glasi:  

            „Uprava groblja dužna je najmanje jednom godišnje Gradskom vijeću Grada Gospića podnijeti Program 
rada i Izvješće o poslovanju“. 

Članak 2. 

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

                  
Klasa: 363-01/06-01/04 
Urbroj: 2125/01-01-06-05 
Gospić, 24. listopada 2006. godine 

                                                            
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA GOSPIĆA  

  

Na temelju čl. 3. Pravila o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni vjesnik Grada Gospića“ 
br. 5/97), te članka 41. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06, 3/06), 
Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 10. listopada 2006. godine, donijelo je 

Z A K LJ U Č A K 
o prodaji građevinskih parcela označenih  

brojevima 1, 2, 3 u Zoni poslovnih namjena, Smiljansko polje 

  

I 
Ovim Zaključkom utvrđuju se uvjeti prodaje građevinskih parcela označenih br. 1, 2, 3 (u daljnjem tekstu: 

građevinske parcele), prema Detaljnom planu uređenja Zone poslovnih namjena, Smiljansko polje (u daljnjem 
tekstu: Poslovnoj zoni)., te način korištenja i gradnje na istima.  

II 
Građevinske parcele prodaju se u svrhu izgradnje poslovnih objekata za realizaciju poduzetničkih projekata od 

interesa za gospodarski i socijalni razvoj Grada Gospića. 

  

Oznaka građ. 
    parcele 

Površina u m2 Maksimalna  
izgrađenost 

Maksimalna 
katnost 

1 9 800 40% P+1 
2 5 200 40% P+1 
3 5 200 40% P+1 



  

Građevinske parcele namijenjene su za poslovnu djelatnost slijedećih namjena: 

1. industrijsko-proizvodni sadržaji  
2. obrtničko-proizvodni sadržaji  

3. uslužno-servisni sadržaji  
4. skladišno-distribucijski sadržaji  

5. trgovačko poslovni sadržaji  

III 
Građevinske parcele izložene prodaji u potpunosti su opremljene komunalnom infrastrukturom (voda, odvodnja 

otpadnih i oborinskih voda, NN električna mreža, javna rasvjeta, DTK, i priključci parcela na javni put). 
Urbanističko-tehnički uvjeti izgradnje i plan parcelacije utvrđeni su Detaljnim planom uređenja. 

Građevinske parcele se mogu prodati pojedinačno ili sve zajedno. 
Ukoliko se iskaže interes za kupnju  sve tri parcele od strane jednog investitora, u cilju realizacije značajnijeg 

gospodarskog projekta, Grad Gospić pristupit će izradi parcelacijskog elaborata za formiranje jedinstvene 
građevinske čestice, sukladno uvjetima utvrđenim Detaljnim planom uređenja Zone poslovnih namjena, 

Smiljansko polje. 

IV 
Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za 

stjecanje prava vlasništva. 

V 
Početna prodajna cijene građevinskih parcela određuje se u iznosu od 30,00 kn/m2, ukoliko se na istima 
ostvaruje izgradnja objekta za industrijsko-proizvodne ili obrtničko-proizvodne sadržaje, dok se za ostale 

sadržaje predviđene točkom II. ovog Zaključka određuje početna prodajna cijena od 70,00 kn/m2. 

Početna prodajna cijena umanjuje se za 10% , ako se radi o ponudi za kupnju i objedinjavanje sve tri 
građevinske parcele u jedinstvenu građevinsku parcelu u svrhu izvođenja većeg gospodarskog projekta. 

VI 
Građevinske parcele izložit će se prodaji putem javnog natječaja, a najprihvatljivijim ponuđačem smatrat će se 
onaj tko predloži zapošljavanje većeg broja radnika, ostvarenje predloženog programa u kraćem vremenu, ima 

sjedište tvrtke na području Grada Gospića, te ponudi najvišu cijenu zemljišta po m2. 
Uz ove kriterije za ocjenu najprihvatljivijeg ponuđača vrednuje se dosadašnje poslovanje tvrtke, planirana 

djelatnost i sl., a što će dodatno biti utvrđeno kroz natječaj. 

VII 
S izabranim ponuditeljem zaključit će se kupoprodajni ugovor, u kojem se prema interesu poduzetnika može 

definirati plaćanje u dva anuiteta.  

VIII 
Grada Gospić zadržava pravo upisa tereta na kupljenu nekretninu u zemljišnoj knjizi, kojim će se spriječiti 

otuđenje i terećenje iste, sve do realizacije planiranog projekta. 
Ukoliko kupac u roku od 6 mjeseci od kupnje zemljišta ne ishodi građevinsku dozvolu, ili u roku od 12 mjeseci 

ne izgradi objekt prema planiranoj namjeni i ne stavi ga u funkciju, ili ako promjeni djelatnost koja nije u 
skladu sa onom za koju je dodijeljeno zemljište, Grad Gospić može raskinuti kupoprodajni ugovor. 

IX 

Kupac građevinske parcele(a) korisnik je povlastica koje su utvrđene Odlukom o komunalnom doprinosu, 
Odlukom o komunalnoj naknadi, i dr. aktima Grada Gospića. 

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

Klasa: 350-07/06-01/10 
Urbroj: 2125/01-02-06-02 
Gospić, 10. listopada 2006. godine 

 
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA  



GRADA GOSPIĆA 
Milan Kolić, v.r. 

 

 

Na temelju čl. 286. st.1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96 i 79/06) i 
čl. 41. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06 i 3/06), Gradsko poglavarstvo 
Grada Gospića na sjednici održanoj dana 17. listopada 2006.godine donosi 

Z A K L J U Č A K 
o osnivanju prava građenja i prava instaliranja  

opreme na zgradi izgrađenoj na kat. čest. br. 2760 k.o. Gospić  

  I 

Odobrava se osnivanje prava građenja trgovačkom društvu VIP net d.o.o. Zagreb, Vrtni put 1, na zgradi 
izgrađenoj na kat. čest. br. 2760 upisane z.k. ul. br. 3318 k.o. Gospić u vlasništvu Grada Gospića. Nositelj 
prava građenja ne obvezuje se na plaćanje naknade vlasniku već će se ona izraziti kroz povećanje vrijednosti 
nekretnine koja će nastati izvođenjem građevinskih radova.    

II 

Osnivanjem prava građenja nositelj prava građenja VIP net d.o.o., stječe pravo da za svoje ime i za svoj račun 
izvede sve građevinske radove potrebne za postavljanje, odražavanje i usmjeravanje telekomunikacijske 
opreme namijenjene prijemu i odašiljanju radio signala kao i postavljanje svih potrebnih instalacija i cijevi čiji je 
točan smještaj i površina utvrđena projektnom dokumentacijom.  

III 

Odobrava se pravo instaliranja opreme na zgradi iz točke. I ovog Zaključka VIP- net-u d.o.o. radi, održavanja, 
unapređenja, popravljanja i usmjeravanja odašiljača, antena i dr. telekomunikacijske opreme namijenjene 
prijemu i odašiljanju radio signala na svim potrebnim prilazima, koridorima i prolazima na nekretnini iz točke  I 
ovog Zaključka. 

IV 

Korisnik za poslove iz točke III ovog Zaključka obvezuje se na ime zakupnine platiti vlasniku iznos od 
250.000.00 kuna za razdoblje od 10 godina unaprijed počevši od dana potpisivanja ugovora o pravu instaliranja 
opreme.  

V 

Obvezuje se gradonačelnik Grada Gospića i predstavnik VIP-net-a d.o.o. na zaključivanje Ugovora o osnivanju 
prva građenja i Ugovora o instaliranju opreme, a sve na razdoblje od 10. godina. 

  

VI 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.   

Klasa: 372-01/06-01/03 
Urbroj: 2125/01-02-06-05 
Gospić, 17. listopada 2006. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 
Milan Kolić, v.r. 



 

 

            Na osnovi članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 
91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00. i 114/01) i članka 41. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 7/01., 1/06., 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 17. listopada 
2006. godine donosi  

  

P R A V I L A 
o dopuni Pravila o stjecanju,  

raspolaganju i upravljanju s nekretninama  

  

Članak 1. 

            U Pravilima o stjecanju, raspolaganju i upravljanju s nekretninama („Službeni vjesnik Grada Gospića“ 
br. 5/97), članak 8. dopunjuje se stavkom 3. koji glasi:  

            „Obročna otplata može se odobrit zaposlenicima Grada Gospića koji uspiju na javnom natječaju za 
kupnju nekretnine u vlasništvu Grada Gospića, uz uvjet da kupnjom stječu prvu nekretninu i rješavaju vlastito 
stambeno pitanje“. 

  

Članak 2.  

            Ova Pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.  

Klasa: 406-01/97-01/03 
Urbroj: 2125/01-02-06-04 
Gospić, 17. listopada 2006. godine 

  

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA  
GRADA GOSPIĆA 
Milan Kolić, v.r. 

 

 

                                    
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, 1/06 i 3/06), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 17. listopada 2006. godine donosi  

  

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

ograničeni postupak nabave za izvođenje monterskih radova  



priključenja Društvenog doma na toplovod 
  

I 

  

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave za izvođenje monterskih radova priključenja 
Društvenog doma na  toplovod u sastavu:  
 
1. Pavao Pavelić, dipl. ing. - predsjednik 
2. Nenad Bubaš - član 
3. Ivan Biljan - 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: 310-01/06-01/06 
Urbroj: 2125/01-02-06-02 
Gospić, 17. listopada 2006. godine  

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 
Milan Kolić, v.r  

 

 

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, 1/06 i 3/06), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 17. listopada 2006. godine donosi 

  

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

ograničeni postupak nabave za izvođenje građevinskih radova 
 (fasada i stubište) na Društvenom domu u Gospiću 

  

  

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave za izvođenje  građevinskih radova (fasada i 
stubište) na Društvenom domu u Gospiću  u sastavu:  

1. Pavao Pavelić, dipl. ing. - predsjednik 
2. Nenad Bubaš - član 
3. Ivan Biljan - 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: 361-02/06-01/16 
Urbroj: 2125/01-02-06-02 
Gospić, 17. listopada 2006. godine  

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 
Milan Kolić, v.r.  

 

 

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, 1/06 i 3/06), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 17. listopada 2006. godine donosi 

  

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

ograničeni postupak nabave za dobavu i ugradnju INFO stupa 
na križanju ulica Smiljanske i Bana Josipa Jelačića   

  

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave  za dobavu i ugradnju INFO stupa na križanju 
ulica Smiljanske i Bana Josipa Jelačića u sastavu:   

1. Pavao Pavelić, dipl. ing. - predsjednik 
2. Nenad Bubaš - član 
3. Ivan Biljan - 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: 340-03/06-01/33 
Urbroj: 2125/01-02-06-02 
Gospić, 17. listopada 2006. godine 



 
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

GRADA GOSPIĆA 
Milan Kolić, v.r  

 


