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PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

      Na temelju članka 7 Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine„ br. 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03 ) 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 05. prosinca 2006. godine donijelo je  

  

O D L U K U  
o socijalnoj skrbi  

  

I.         TEMELJNE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovom Odlukom se utvrđuje način obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne skrbi u Gradu Gospiću, korisnici, prava 

korisnika, postupak za ostvarivanje tih prava, druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi. 

Članak 2. 
Socijalna skrb je djelatnost kojom se osigurava i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba, socijalno 

ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih 
osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti. 

Članak 3. 
Sredstva za ostvarivanje ove Odluke osigurat će se Proračunom. Sredstvima se prvenstveno osigurava pomoć za podmirenje 

troškova stanovanja te pružanja drugih vrsta pomoći utvrđenih ovom Odlukom. 

Članak 4. 
Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom rješava u prvom stupnju Gradski upravni 

odjel za samoupravu i upravu ( u daljnjem tekstu: Odjel ). 
O žalbi protiv rješenja Odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Ličko – senjske  županije.  

Članak 5 
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Grada Gospića  ( u daljnjem tekstu: Grada ) 

ukoliko je Zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te 
drugih pravnih ili fizičkih osoba. 

II.        KORISNICI SOCIJALNOG PROGRAMA 

Članak 6. 
Pojam Korisnika socijalne skrbi ( u daljnjem tekstu: Korisnik ) određen je Zakonom. 

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskom državljaninu koji ima prebivalište na području 
Grada. 

III. PRAVA KORISNIKA SOCIJALNOG PROGRAMA 

Članak 7. 

            Temeljem ove Odluke utvrđuju se slijedeća prava na oblike pomoći, kako slijedi: 



1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja,  
2. Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova,  

3. Potpore rodiljama s područja Grada,  
4. Pravo na besplatne školske udžbenike,  

5. Jednokratne novčane pomoći.  

  

Korisnik može istodobno ostvarivati više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći ako njihovo istodobno ostvarivanje ne 
proturječi svrsi za koju je ostvarenje namijenjeno. 

IV. VRSTE POJEDINIH PRAVA KOJA SE OSTVARUJU U GRADU GOSPIĆU 

Članak 8. 

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja  

Ovaj oblik pomoći odnosi se na: 
1.1. najamninu  

1.2. električnu energiju  
1.3. komunalne usluge 

1.4. komunalnu naknadu 
O ostvarivanju ovog oblika pomoći odlučivat će se po primitku pisanog zahtjeva. 

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja odobrava se, mjesečno do iznosa polovice sredstava  potrebnih za uzdržavanje 
samca ili obitelji sukladno zakonskim propisima. 

Članak 9. 
1.1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine  

            Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine, kao dijela troškova stanovanja, može ostvariti:  

1. 1) korisnik stana ‐ najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu,  
2. 2) korisnik stana ‐ najmoprimac (podnajmoprimac) koji plaća slobodno ugovorenu najamninu (podnajamninu) za 

stan u vlasništvu pravne osobe,  
3. 3) korisnik stana ‐ najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu fizičke osobe.  

4.    

Članak 10.  
Najmoprimac iz članka 9. točke 1. i 2. ove Odluke, može ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine ako 

ispunjava socijalni uvjet.  
Najmoprimac iz članka 9. točke 1. i 2. ove Odluke, nema pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine ako:  

a) stanuje u stanu koji je po svojim obilježjima iznad obilježja potrebnih za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba 
samca ili obitelji ili  

b) ako stan ili dio stana daje u podnajam ili  
c) ako on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan u cijelosti ili djelomice koristi za druge 

namjene.  

Članak 11.  
Pomoć za podmirenje troškova zaštićene i slobodno ugovorene najamnine odnosno slobodno ugovorene podnajamnine 

nadoknađuje se najmoprimcu iz članka 9. točke 1. i 2. ove Odluke u visini 30% iznosa najamnine odnosno podnajamnine.  

Članak 12.  
Najmoprimac iz članka 9. točke 3. ove Odluke, može ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova slobodno ugovorene 

najamnine, ako ispunjava socijalni uvjet.  

1. Najmoprimac iz prethodnog stavka ovoga članka nema pravo na pomoć za troškove slobodno ugovorene 
najamnine, ako:  

a) ugovorom o najmu stana ne dokaže postojanje najma (potpis na ugovoru mora ovjeriti javni bilježnik),  
b) stanuje u stanu koji je po svojim obilježjima iznad obilježja potrebnih za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba 

samca ili obitelji ili  



c) stan ili dio stana daje u podnajam,  
d) on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan koristi za druge namjene (u cijelosti ili 

djelomice).  
Pomoć za podmirenje troškova slobodno ugovorene najamnine daje se na način da se najmoprimcu iz članka 9. točke 3. ove 

Odluke, nadoknađuje iznos najamnine utvrđen u ugovoru o najmu, a najviše 100,00 kuna mjesečno.  
Pomoć iz prethodnog stavka ovoga članka isplaćuje se, u pravilu, do petnaestog dana u mjesecu za protekli mjesec.  

Članak 13. 
1.2. Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije  

            Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije, kao dijela troškova stanovanja može ostvariti:  
1) Korisnik stana - najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu,  

2) Korisnik stana - najmoprimac (podnajmoprimac) koji plaća slobodno ugovorenu najamninu (podnajamninu) za stan u 
vlasništvu pravne osobe,  

3) osoba koja temeljem ove Odluke može ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga.  
Pravo na pomoć iz stavka 1. ovoga članka može ostvariti Korisnik koji ispunjava socijalni uvjet.  

Članak 14.  
Pomoć za podmirenje troškova električne energije nadoknađuje se Korisniku iz članka 13. ove Odluke, u iznosima kako 

slijedi:  
- samcu - u iznosu od 50,00 kuna,  

- dvočlanoj obitelji - u iznosu od 60,00 kuna,  
- tročlanoj obitelji - u iznosu od 70,00 kuna,  

- četveročlanoj obitelji - u iznosu od 80,00 kuna,  
- obitelji koja ima više od četiri člana - u iznosu od 100,00 kuna.  

Članak 15.  
1.3. Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga  

            Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga, kao dijela troškova stanovanja, obuhvaća troškove 
usluga:  

1. 1.3.1. vode i otpadnih voda,  
2. 1.3.2. odvoza kućnog smeća.  

            Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga iz stavka 1. ovoga članka Korisnik može ostvariti ako 
ispunjava socijalni uvjet.  

Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga iz stavka 1. ovoga članka nema Korisnik ako:  
1) koristi stan koji je po svojim obilježjima iznad obilježja potrebnih za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba samca ili 

obitelji,  
2) stan ili dio stana daje u najam odnosno u podnajam ili ako se stan koristi za druge namjene.  

Članak 16. 
1.3.1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova vode i otpadnih voda  

Pravo na pomoć za podmirenje troškova vode i otpadnih voda ostvaruje se u iznosu naknade troškova za 5 m3 vode i 
otpadnih voda mjesečno po članu obitelj 

 
                                                     Članak 17.  

1.3.2. Pravo na pomoć za podmirenje troškova odvoza kućnog smeća  

            Pravo na pomoć za podmirenje troškova odvoza kućnog smeća Korisnik ostvaruje u visini od 50% od ukupnog iznosa 
obveza. 

Članak 18. 
1.4. Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade 

             Pravo na oslobađanje od plaćanja  komunalne naknade u cijelosti, kao dijela troškova stanovanja, ostvaruje Korisnik 
koji ispunjava jedan od ovih uvjeta: . 

1. a) socijalni uvjet,  
2. b) posebni uvjet.  



Članak 19.  

1. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova  

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna pogrebna oprema i troškovi ukopa) može ostvariti obitelj 
umrlog ili njegova rodbina, ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:  

1. a) socijalni uvjet,  
2. b) uvjet prihoda.  

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova može ostvariti i osoba – 
poznanik umrlog, u slučaju kada umrli nije imao rodbinu, ako je rodbina nepoznata ili nepoznatog boravišta, ako ispunjava 

uvjete iz stavka 1. ovoga članka.  
Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina, odnosno osoba iz 

stavka 2. ovoga članka, ako naknadu za pogrebne troškove može ostvariti putem Centra ili iz drugih izvora, ili ako je umrli u 
trenutku smrti imao imovinu veće vrijednosti, kao i ako je za života sklopio neki od nasljednopravnih ugovora (ugovor o 

doživotnom uzdržavanju i dr.).  

 Članak 20. 

1. Potpore rodiljama s područja Grada  

Rodiljama sa područja Grada Gospića odobrava se financijska potpora u iznosu od 1.000,00 kn za svako prvo novorođeno 
dijete, dok za drugo i svako slijedeće dijete odobrava se financijska potpora u iznosu od 2.000,00 kn. 

Članak 21. 

1. Pravo na besplatne školske udžbenike  

Učenici osnovnih škola na području Grada Gospića ostvaruju pravo na besplatne obvezatne udžbenike za potrebe redovnog 
školovanja, ako ispunjavaju uvjet prihoda. 

Članak 22. 

1. Jednokratne novčane pomoći  

Jednokratna novčana pomoć može se odobriti samcu ili obitelji koji zbog trenutačnih specifičnih okolnosti ( bolesti ili smrti 
člana obitelji, elementarnih nepogoda i sl. ) nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe, ako ispunjavaju uvjet 

prihoda. 
Pomoć iz stavka 1 ovog članka odobrava se istom Korisniku jednom u tekućoj godini 

V. TEMELJNI UVJETI (KRITERIJI) ZA OSTVARIVANJE PRAVA 

Članak 23. 
Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 7. ove Odluke može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta, i to:  

a) socijalni uvjet,  
b) uvjet prihoda,  
c) posebni uvjet.  

            Za ostvarivanje pojedinih prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, propisuje se koji uvjeti za pojedini oblik 
prava treba Korisnik ispuniti, ali i dodatni uvjeti, sukladno odredbama ove Odluke.  

Socijalni uvjet  
Članak 24.  

Korisnik ispunjava socijalni uvjet, ako na temelju rješenja Centra ostvaruje jedno od prava, i to:  

1. 1. pravo na pomoć za uzdržavanje,  
2. 2. pravo na pomoć i njegu u kući,  



pod uvjetom da je ta prava utvrdio Centar, ovisno o prihodima Korisnika temeljem cenzusa prihoda sukladno pozitivnim 
propisima.  

2. Uvjet prihoda  
Članak 25.  

Uvjet prihoda za oblike pomoći iz članka 19. i 22. ispunjava Korisnik s prihodom:  

1. ‐ samac do 900,00 kuna,  
2. ‐ dvočlana obitelj do 1.200,00 kuna  
3. ‐ tročlana obitelj do 1.500,00 kuna,  

4. ‐ četveročlana obitelj do 1.800,00 kuna,  
5. ‐ peteročlana obitelj do 2.000,00 kn,  

ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog se člana povećava za 200,00 kuna  
Uvjet prihoda za oblik pomoći iz članka 21. ove Odluke ispunjava Korisnik s prihodom : 

1. ‐ dvočlana obitelj do 1.800,00 kuna  
2. ‐ tročlana obitelj do 2.700,00 kuna,  

3. ‐ četveročlana obitelj do 3.600,00 kuna,  
4. ‐ peteročlana obitelj do 4.500,00 kn,  

ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog se člana povećava za 400,00 kuna.  

Članak 26. 
Prihodom se smatra iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili obitelji ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja 

prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja samac ili obitelj ostvari po 
osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.  

U prihod iz članka 25. ne uračunava se:  
- pomoć za podmirenje troškova stanovanja,  

- novčana naknada za tjelesno oštećenje,  
- doplatak za pomoć i njegu,  

- ortopedski dodatak,  
- osobna invalidnina,  
- doplatak za djecu 

- iznosi s osnova pomoći iz socijalne skrbi utvrđeni ovom Odlukom.  
Iznos prihoda iz članka 25. umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za 

uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji. 

3. Posebni uvjet  

- ispunjava član Društva slijepih i slabovidnih Ličko – senjske županije. 

VI. NADLEŽNOST I POSTUPAK 

Članak 27. 
Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog 

druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja, putem Centra, ili u slučaju članka 19. stavka 2. ove Odluke  

Članak 28.  
Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava, podnositelj je 

dužan dostaviti odnosno predočiti Odjelu odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava.  
Odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih zavisi ostvarivanje pojedinačnog prava, 

posjetom obitelji podnositelja zahtjeva - korisnika ili na drugi odgovarajući način.  
Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi je žuran.  

Članak 29. 
Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se, u pravilu, ukoliko ovom Odlukom nije drugačije određeno, do petnaestog dana u 
mjesecu prije početka mjeseca u kojem će Korisnik započeti ostvarivanje prava, osim u slučaju iz članka 16. ove Odluke.  

Ostvarivanje prava u pravilu započinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.  
Odjel može odlučiti da Korisnik započinje ostvarivanje prava i za mjesec u kojem je podnio zahtjev.  



Članak 30.  
U tijeku ostvarivanja prava korisnik je, u pravilu, dužan svaka tri mjeseca, dostaviti odnosno predočiti odgovarajuće isprave 

odnosno dokaze o kojima ovisi daljnje ostvarivanje prava, ukoliko ovom Odlukom za ostvarivanje pojedinih prava nije 
određen kraći rok.  

Odjel može, radi preispitivanja osnovanosti ostvarivanja prava (revizija) utvrditi i kraći ili dulji rok od roka određenog u 
prethodnom stavku ovoga članka.  

Ako se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi, Odjel će donijeti novo rješenje.  
Korisnik je dužan Odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom, u 

roku od 8 dana od dana nastanka promjene.  

Članak 31.  
Odjel ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove Odluke koriste u svrhu za 

koju su namijenjena.  
Na zahtjev Odjela, Korisnik je dužan dati pisano izvješće o korištenju odobrenih sredstava.  

Članak 32.  
Korisnik koji je ostvario pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je nadoknaditi štetu, ako je temelju 

neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je 
na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada.  

Članak 33. 
Zahtjev se podnosi Gradskom upravnom odjelu za samoupravu i upravu.  

Uz zahtjev, kao i u tijeku korištenja prava podnositelj je dužan predati, odnosno predočiti slijedeće dokaze za : 

1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja  

1. presliku osobne iskaznice od podnositelja zahtjeva  
2. rješenje Centra za socijalnu skrb o utvrđenoj pomoći za uzdržavanje ili prava na pomoć i njegu u kući  

3. ovjerenu izjavu o zajedničkom kućanstvu  
4. presliku Ugovora o najmu  

5. presliku računa komunalne usluge  
6. očitovanje Društva slijepih i slabovidnih o članstvu u udruzi  
7. presliku članske iskaznice Društva slijepih i slabovidnih  

8. izjavu kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću nositelj zahtjeva jamči za istinitost podataka danih u 
zahtjevu (izjava se potpisuje u Gradu Gospiću).  

  

2. Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova  

1. presliku osobne iskaznice od podnositelja zahtjeva  
2. ovjerenu izjavu o zajedničkom kućanstvu  

3. potvrdu poslodavca o plaći, ostvarenoj i isplaćenoj u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je 
podnesen zahtjev  

4. uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva ( ukoliko su radno sposobni )  
5. presliku odreska od mirovine u zadnja tri mjeseca  

6. uvjerenje o primanjima iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za osobe u mirovini  
7. potvrdu o imovnom stanju iz Porezne uprave za sve članove kućanstva  

8. izvod iz matice rođenih za maloljetnu djecu ‐ presliku  
9. izjavu kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću nositelj zahtjeva jamči za istinitost podataka danih u 

zahtjevu (izjava se potpisuje u Gradu Gospiću).  

3. Potpore rodiljama s područja Grada  

1. presliku osobne iskaznice  
2. presliku otpusnog lista za novorođenče  

3. presliku kartice tekućeg računa  
4. ovjerenu izjavu o zajedničkom kućanstvu  

5. izjavu kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću nositelj zahtjeva jamči za istinitost podataka danih u 
zahtjevu (izjava se potpisuje u Gradu Gospiću).  



4. Pravo na besplatne školske udžbenike  

1. presliku osobne iskaznice od podnositelja zahtjeva  
2. ovjerenu izjavu o zajedničkom kućanstvu  

3. potvrdu poslodavca o plaći, ostvarenoj i isplaćenoj u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je 
podnesen zahtjev  

4. uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva ( ukoliko su radno sposobni )  
5. presliku odreska od mirovine u zadnja tri mjeseca  

6. uvjerenje o primanjima iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za osobe u mirovini  
7. potvrdu o imovnom stanju iz Porezne uprave za sve članove kućanstva  

8. izvod iz matice rođenih za maloljetnu djecu ‐ presliku  
9. potvrdu o upisu u određeni razred tekuće školske godine  

10. popis obvezatnih udžbenika izdan u nadležnoj školi  
11. izjavu da pravo na besplatne udžbenike nisu ostvarili po drugim propisima  

12. izjavu kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću nositelj zahtjeva jamči za istinitost podataka danih u 
zahtjevu (izjava se potpisuje u Gradu Gospiću).  

5. Jednokratne novčane pomoći.  

1. presliku osobne iskaznice od podnositelja zahtjeva  
2. ovjerenu izjavu o zajedničkom kućanstvu  

3. potvrdu poslodavca o plaći, ostvarenoj i isplaćenoj u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je 
podnesen zahtjev  

4. uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva             ( ukoliko su radno 
sposobni )  

5. presliku odreska od mirovine u zadnja tri mjeseca  
6. uvjerenje o primanjima iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za osobe u mirovini  

7. potvrdu o imovnom stanju iz Porezne uprave za sve članove kućanstva  
8. izvod iz matice rođenih za maloljetnu djecu ‐ presliku  

9. izjavu kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću nositelj zahtjeva jamči za istinitost podataka danih u 
zahtjevu (izjava se potpisuje u Gradu Gospiću).  

Članak 34. 

            Korisnikovi podaci se upisuju u „OSOBNU KARTICU KORISNIKA“, koja ostaje kao dokument u arhivi Grada. 
Uz osobnu karticu korisnika vodi se i evidencijska kartica pruženih usluga od strane ovlaštene osobe Grada Gospića. 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 35. 
Troškovi provođenja Odluke o socijalnoj skrbi terete Proračun Grada Gospića. 

Članak 36. 

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 

            Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Socijalni program („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br 8/01) i 
Odluka o izmjeni i dopuni Socijalnog programa („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/04.). 

  

Klasa: 550-01/06-01/06 
Urbroj: 2125/01-01-06-03 
Gospić, 05. prosinca 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 05. prosinca   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, 8/06), članak 10. se 

mijenja i glasi: 
„ Iznimno od članku 9. Odluke o komunalnom doprinosu Grada Gospića, na zahtjev fizičke osobe koja je vlasnik 

građevinske čestice, ili investitora dotičnog objekta za osobne potrebe (obiteljska kuća), odobrit će se plaćanje komunalnog 
doprinosa u obrocima i to: 

-30% odmah po dobivanju rješenja o komunalnom doprinosu, a ostatak najduže u 24 jednaka mjesečna obroka. 
Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa kojemu se Rješenjem o komunalnom doprinosu omogući plaćanje komunalnog 

doprinosa u obrocima dužan je priložiti potpisanu i od javnog bilježnika ovjerenu izjavu kojom neopozivo dopušta i 
omogućava upis hipoteke na nekretninu u njegovom vlasništvu u korist Grada Gospića, a to je u slučaju da ne izvrši obvezu 

plaćanja komunalnog doprinosa na način kako je utvrđeno Rješenjem o komunalnom doprinosu. 
Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa dužan je priložiti izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Gospiću 

(gruntovni izvadak) kao dokaz vlasništva na nekretnini koja se stavlja pod hipoteku. 
Za neisplaćene obroke obračunava se kamata u visini eskontne stope NBH, a na dospjele neplaćene obroke, obračunava se 

zakonska zatezna kamata koja se plaća na neplaćene javne prihode.                                                                      
Obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa neće biti omogućeno plaćanje komunalnog doprinosa u obrocima ako je iznos 

komunalnog doprinosa manji ili jednak iznosu od 5.000,00 kn. 
Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa kojem je rješenjem o komunalnom doprinosu omogući plaćanje u obrocima dužan 

je priložiti na zahtjev Grada Gospića jedan od instrumenata osiguranja naplate, a sukladno članku 121. Općeg poreznog 
zakona.    

Na zahtjev svih ostalih obveznika komunalnog doprinosa Gradski upravni odjel za komunalnu djelatnost, stanovanje, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Gospića samo u opravdanim slučajevima može odobriti obročno plaćanje komunalnog 

doprinosa pod istim uvjetima iz ovog članka. 
Ako je obveznik odustao i nije započeo izgradnju građevine, nakon isteka roka važenja akta temeljem kojega se odobrava 

građenje ima pravo na povrat komunalnog doprinosa, ali bez uračunavanja zakonskih zateznih kamata".  

  

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 

Klasa: 363-02/04-01/03                                                                                 
Urbroj: 2125/01-01-06-07 
Gospić, 05. prosinca 2006. god. 

   PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

  Katica Prpić, dipl. ing., v.r.  

 

 

Na temelju odredbe članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 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 05. prosinca 2006. godine donijelo je 

  



ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o  

komunalnoj naknadi Grada Gospića 

  

Članak 1. 
U Odluci o komunalnoj naknadi Grad Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" broj 9/01, 3/02, 5/03, 3/04, 2/05, 8/06), 

članak 7. dopunjuje se sljedećom točkom: 

"17. nekretnine koje se koriste za eksploataciju mineralnih sirovina" ……………………2,00 

  

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom vjesniku  

Grada Gospića". 

                                                                                                               
Klasa: 363-03/06-01/45                                                                                   
Urbroj: 2125/01-01-06-06 
Gospić, 05. prosinca 2006. godine 

   PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

  Katica Prpić, dipl. ing., v.r.  

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („N.N. br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 141/01) 
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 dana 05. prosinca 2006. godine donosi  

  

O D L U K U 
o ukidanju statusa javnog dobra – puta, označenog kao  

kč. br. 4970/3, 4970/4, 4970/5, 4970/6 4970/7 k.o. Smiljan, 
u Zoni poslovnih namjena Smiljansko polje 

I. 
Ukida se status javnog dobra – puta, za nekretnine označene kao kč. br. 4970/3, 4970/4, 4970/5, 4970/6, 4970/7 k.o. Smiljan, 

u Zoni poslovnih namjena Smiljansko polje. 

  

II.  
Utvrđuje se da nekretnine iz točke I. ove Odluke, ne služe kao javno dobro – put, te da se iste u ukupnoj površini isključuju iz 

javne uporabe. 

III. 
Općinski sud u Gospiću, Zemljišno – knjižni odjel izvršiti će brisanje statusa javnog dobra na nekretnine iz točke I. ove 

Odluke, te izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Gospića. 

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



Klasa: 340-01/06-01/23 
Urbroj: 2125/01-01-06-03 
Gospić, 05. prosinca 2006. godine 

   PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

  Katica Prpić, dipl. ing., v.r.  

 

 

  

Na temelju članka 28. i 29.a., Zakona o prostornom uređenju („N.N.“ br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) i na temelju 
članka 13. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06 i 3/06), Gradsko vijeće Grada Gospića na 

sjednici održanoj dana 05. prosinca 2006. godine donijelo je  

  

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja 

lokacije trgovačkog centra „LIDL“ u Gospiću 

  

I 
Pristupa se izmjenama i dopunama DPU-a lokacije trgovačkog centra „LIDL“ u Gospiću. 

  

II 
Sudionici izrade izmjena i dopuna Plana su:  

1. Nositelj izrade Plana: Grad Gospić  
2. Stručni izrađivač Plana: Urbanistički institut Hrvatske – Zagreb  

3. Koordinator izrade Plana: Grad Gospić  
4. Naručitelj izrade Plana: „Plodine“ d.o.o., Rijeka  

  

           III 
Izmjene i dopune se donose sukladno Uredbi o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova i sastoje se od 

grafičkog i tekstualnog dijela. 

  

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

  

Klasa: 350-07/06-01/11 
Urbroj: 2125/01-01-06-03 
Gospić, 05. prosinca 2006. godine 

   PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

  Katica Prpić, dipl. ing., v.r.  



 

 

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA GOSPIĆA 

 

Na temelju čl. 3. Uredbe o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova („N.N“ br. 101/98), i čl. 41. Statuta 
Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06, 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici 

održanoj dana 28. studenog 2006. godine donijelo je 

  

Z A K LJ U Č A K  
o prihvaćanju Izvješća o prethodnoj raspravi 

u postupku izrade Urbanističkog plana uređenja 
naselja Brušane 

  

I 
Prihvaća se Izvješće o prethodnoj raspravi u postupku izrade UPU-a naselja Brušane. 

  

II 
Prijedlog izrade UPU-a naselja Brušane 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 
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 

Klasa: 350-07/06-01/06 
Urbroj: 2125/01-02-06-12 
Gospić, 28. studenog 2006. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 
 

  

            Na temelju članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 
110/04 i 178/04) 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 28. studenog 2006. godine donosi 

  

ZAKLJUČAK 
o provođenju javnog natječaja za dodjelu 
koncesije kojom se stječe pravo obavljanja  



 prijevoza putnika u javnom prometu 
 na području Grada Gospića 

I 
Odobrava se provođenje javnog natječaja za dodjelu koncesije kojom se stječe pravo obavljanja prijevoza putnika u javnom 

prometu na području Grada Gospića. 
Koncesija kojom se stječe pravo obavljanja prijevoza putnika u javnom prometu dodjeljuje se pravnim ili fizičkim osobama 

registriranim za obavljanje ove djelatnosti. 

II 
Za utvrđivanje uvjeta i mjerila potrebnih za provedbu postupka javnog natječaja, te za podnošenje prijedloga Gradskom 

vijeću Grada Gospića o odabiru najpovoljnijeg ponuđača imenuje se Povjerenstvo u sastavu:  

1. Marta Grgurić, dipl. učitelj - predsjednik 
2. Pavao Pavelić, dipl. ing. - član 

3. Slaven Stilinović, dipl. ing. - član  

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

Klasa: 340-01/06-01/24 
Urbroj: 2125/01-02-06-02 
Gospić, 28. studenog 2006. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 

  

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01, 1/06, 3/06), Gradsko poglavarstvo 
Grada Gospića na sjednici održanoj dana 28. studenog 2006. godine donosi 

Z AK LJ U Č A K 
o poslovnoj suradnji o postavi sustava komercijalnih  

CITY LIGHT vitrina i nadstrešnica na području Grada Gospića 

I. 
Ovim Zaključkom odobrava se poslovna suradnja sa tvrtkom EUROPLAKAT d.o.o. iz Zagreba, Zagorska 2, o postavljanju 
sustava komercijalnih CITY LIGHT (u daljnjem tekstu CL) vitrina i nadstrešnica namijenjenih komercijalnoj upotrebi od 

strane Europlakata na području Grada. 

II. 
Mjesta postavljanja sustava osvijetljenih CL vitrina utvrdit će se sporazumom predstavnika Gradskog upravnog odjela za 
komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša i stručnih službi Europlakata d.o.o., te će izbor lokacija 

oglašavanja biti sadržan u ugovoru o poslovnoj suradnji između Grada Gospića i Europlakata d.o.o. 

III. 
Odobrava se zakup lokacija Europlakatu d.o.o. koje će biti utvrđene sporazumom iz točke II. ovog Zaključka na vrijeme od 
deset godina uz naknadu od 350,00 € po CL vitrini, u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan ispostave 

računa Europlakat će plaćati Gradu unaprijed i odjednom za razdoblje od jedne godine. 

IV. 
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Gospića na sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji kojim će se regulirati međusobna prava 

i obveze. 



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

Klasa: 310-02/06-01/05 
Urbroj: 2125/01-02-06-03 
Gospić, 28. studenog 2006. godine   

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 

  

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01, 1/06, 3/06), Gradsko poglavarstvo 
Grada Gospića na sjednici održanoj dana 28. studenog 2006. godine donosi 

Z AK LJ U Č A K 
o poslovnoj suradnji o postavi reklamni panoa na stupovima javne rasvjete –  

„Visuljak“ na području Grada Gospića  

I. 
Ovim Zaključkom odobrava se poslovna suradnja sa tvrtkom iDEa EDica d.o.o.  iz Zagreba, o poslovnoj suradnji o postavi 

reklamni panoa na stupovima javne rasvjete- „Visuljak“ na području Grada Gospića.  

II. 
Početni zakup odnosi se na 60 stupova javne rasvjete, sa pravom prvenstava pri zakupu dodatnih stupova javne rasvjete. 

Mjesta postavljanja reklamni panoa na stupovima javne rasvjete  utvrdit će se sporazumom predstavnika Gradskog upravnog 
odjela za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša i stručni službi iDEa EDica d.o.o., te će izbor 

lokacija oglašavanja biti sadržan u ugovoru o poslovnoj suradnji između Grada Gospića i iDEa EDica d.o.o. 

III. 
Odobrava se zakup lokacija iDEa EDici d.o.o. ZAGREB koje će biti utvrđene sporazumom iz točke II. ovog Zaključka na 
vrijeme od pet godina uz naknadu od 2.000,00 kn za godišnji zakup reklamne površine, te 120,00 kn godišnje naknade po 

svakom pojedinom stupu.  
Godišnji zakup iDEa EDica d.o.o. ZAGREB će platiti Gradu unaprijed i odjednom za razdoblje od  pet godina u iznosu od 

10.000,00 kn, dok će godišnju naknadu po stupu koja iznosi (120,00 kn za godinu po stupu)  plaćati u mjesečnim anuitetima. 

IV. 
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Gospića na sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji kojim će se regulirati međusobna prava 

i obveze. 

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

Klasa: 363-01/06-01/82 
Urbroj: 2125/01-02-06-02 
Gospić, 28. studenog 2006. godine  

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 



  

Na temelju članka 3. Pravila o stjecanju, raspolaganju i upravljanju s nekretninama (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 
5/97 i 08/06) i članka 41. Statuta Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/01, 01/06 i 03/06), Gradsko 

poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 28. studenog 2006. godine donosi 

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

kat. čest. br. 3237  k.o. Gospić 

I 
Daje se na prodaju nekretnina izgrađena na: kat. čest br. 3237 k.o. Gospić, stambeni prostor – stan na I katu, netto 

građevinske površine 60,87 m2, u ulici  Kneza Novaka br. 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 81.966,86 kn  
(1.346,59 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: 370-05/06-01/29 
Urbroj: 2125/01-02-06-03 
Gospić, 28. studenog 2006. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 

  



Na temelju članka 3. Pravila o stjecanju, raspolaganju i upravljanju s nekretninama (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 
5/97 i 08/06) i članka 41. Statuta Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/01, 01/06 i 03/06), Gradsko 

poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 28. studenog 2006. 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 u prizemlju, netto 

građevinske površine 46,75 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 59.880,73 kn  
(1.280,87 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 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: 370-05/06-01/28 
Urbroj: 2125/01-02-06-03 
Gospić, 28. studenog 2006. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 

  

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06, 3/06) i članka 152. Odluke o 
komunalnom redu („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 6/96, 9/01 i 4/02), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici 

održanoj dana 28. studenog 2006 godine donosi 



  

ZAKLJUČAK 
o osnivanju Stožera zimske službe  

za sezonu 2006/2007. godinu 

I 
Osniva se Stožer zimske službe za sezonu 2006/2007. godinu u sastavu:  

1. Milan Kolić – predsjednik  
2. Pavao Pavelić – član  
3. Nenad Bubaš – član  

  

II 
Stožer zimske službe iz točke I ovog Zaključka priprema i provodi Plan zimske službe u sezoni 2006/2007. godine na 

području Grada Gospića. 

  

III 
Stožer zimske službe, određiva početak odnosno završetak rada zimske službe, na temelju prognoze vremena i trenutnih 

vremenskih uvjeta, koordinira radom zimske službe shodno potrebama na terenu.  

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

Klasa: 340-03/06-01/35 
Urbroj: 2125/01-02-06-02 
Gospić, 28. studenog 2006. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 

  

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06, 3/06), i članka 12. i 15. 
Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 117/01 i 92/05), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj 

dana 28. studenog 2006. godine donosi 

  

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

postupak izravne pogodbe u pregovaračkom postupku, 
bez objave poziva za nadmetanje, za izvođenje radova na izgradnji 

I Faze Zone poslovnih namjena  

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za postupak izravne pogodbe u pregovaračkom postupku, bez objave poziva za nadmetanje, 
za izvođenje radova na izgradnji I Faze Zone poslovnih namjena  u sastavu: 



                        1. Pavao Pavelić, dipl. ing. - predsjednik 
2. Slaven Stilinović, dipl. ing. - član 

3. Ivan Biljan - član 

II 

Stručno povjerenstvo iz točke I. ovog Zaključka priprema i provodi postupak izravne pogodbe u pregovaračkom postupku, 
bez objave poziva za nadmetanje, za izvođenje radova na izgradnji I Faze Zone poslovnih namjena. 

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. 
Evidencijski broj nabave IP – 07/06 

IV 

            Predmet postupka je izravna pogodba u pregovaračkom postupku, bez objave poziva za nadmetanje, za izvođenje 
radova na izgradnji I Faze Zone poslovnih namjena. 

V 

            Planirana vrijednost radova iz točke II. ovog Zaključka je 111.015,83 kune, (u cijenu nije uključen PDV 22%). 

VI 

            Plaćanje se vrši sukladno investicijskom projektu po ispostavljenim fakturama izvođača radova nakon završetka 
radova, a isplate se vrše iz sredstava kapitalne donacije od ostalih subjekta izvan opće države. 

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 („Narodne novine“ br. 117/01 i 

92/05). 

VIII 

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

Klasa: 361-01/06-01/15 
Urbroj: 2125/01-02-06-02 
Gospić, 28. studenog 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 28. studenog 2006. godine donosi 



  

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

ograničeni postupak nabave za izradu projekta opremanja  
knjižnice u Društvenom domu 

  

I 
Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave, za otvaranje i odabir ponuda za izradu projekta opremanja 

knjižnice u Društvenom domu u sastavu:                                                                                             

                                               1. Marta Grgurić, dipl. učitelj - predsjednik 
2. Pavao Pavelić, dipl. ing. - član 

3. Milan Šarić, prof. - član 

II 
Stručno povjerenstvo iz točke I ovog Zaključka priprema i provodi ograničeni 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: 361-01/06-01/14 
Urbroj: 2125/01-02-06-02 
Gospić, 28. studenog 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, 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na 

sjednici održanoj dana 28. studenog 2006. godine donosi 

  

ZAKLJUČAK 
o osnivanju Stručnog povjerenstva za  

ograničeni postupak nabave za nabavu opreme za 
opremanje Konferencijske dvorane u Društvenom domu Gospić 

I 
Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave za nabavu opreme za 

opremanje Konferencijske dvorane u Društvenom domu Gospić u sastavu:   

1. Marta Grgurić, dipl. učitelj – predsjednik  
2. Pavao Pavelić, dipl. ing. – član  
3. Slaven Stilinović, dipl. ing. – član  

  



II 
Stručno povjerenstvo iz točke I ovog Zaključka priprema i provodi ograničeni postupak nabave sukladno Uredbi o postupku 

nabave roba, radova i usluga vrijednosti. 

  

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

  

Klasa: 361-01/06-01/18  
Urbroj: 2125/01-02-06-01  
Gospić, 28. studenog 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, 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada 

Gospića na sjednici održanoj dana 28. studenog 2006. godine donosi 

  

ZAKLJUČAK 
o osnivanju Stručnog povjerenstva za  

ograničeni postupak nabave za opremanje predvorja Izložbeno –  
galerijskog prostora u Društvenom domu u Gospiću   

I 
Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave za opremanje predvorja Izložbeno – galerijskog prostora u 

Društvenom domu u Gospiću u sastavu:   

1. Marta Grgurić, dipl. učitelj – predsjednik  
2. Pavao Pavelić, dipl. ing. – član  
3. Slaven Stilinović, dipl. ing. – član  

  

II 
Stručno povjerenstvo iz točke I ovog Zaključka priprema i provodi ograničeni postupak nabave sukladno Uredbi o postupku 

nabave roba, radova i usluga vrijednosti. 

  

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

Klasa: 361-01/06-01/16 
Urbroj: 2125/01-02-06-01 
Gospić, 28. studenog 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 28. studenog 2006. godine donosi 

  

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

ograničeni postupak nabave za sadnju drvoreda u gradu Gospiću - 
Bilajska ulica od Alareva brda do željezničke postaje Gospić 

  
I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave, za otvaranje i odabir ponuda za sadnju drvoreda u gradu 
Gospiću, Bilajska ulica od Alareva brda do željezničke postaje Gospić u sastavu: 

                                                                                            

                                               1. Pavao Pavelić, dipl. ing. - predsjednik 
2. Slaven Stilinović, dipl. ing. - član 
3. Marta Grgurić, dipl. učitelj - član 

II 
Stručno povjerenstvo iz točke I ovog Zaključka priprema i provodi ograničeni 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: 360-01/06-01/81 
Urbroj: 2125/01-02-06-02 
Gospić, 28. studenog 2006. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 


