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AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA GOSPIĆA 

 

Na temelju članka 14. Uredbe o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova 
(„Narodne novine“ br. 101/98) 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 10. travnja 2007. godine donijelo je  

  

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o Javnoj raspravi i utvrđivanju  

konačnog prijedloga Urbanističkog plana 
uređenja naselja Brušane 

  

I 

         Prihvaća se Izvješće o Javnoj raspravi i utvrđuje Konačni Prijedlog Urbanističkog plana 
uređenja naselja Brušane.  

  

II 

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

  

Klasa: 350-07/06-01/15 
Urbroj: 2125/01-02-07-11 
Gospić, 10. travnja 2007. godine 

  

 PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
  GRADA GOSPIĆA 

Milan  Kolić, v.r. 

 

 

 

 



Na temelju članka 5.a Odluke o visini spomeničke rente Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 2/04 i 1/06) 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 10. travnja 2007. godine donosi  

 
ZAKLJUČAK 

o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente za provođenje 
Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina pojedinačno registriranih kao 
kulturno dobro te ostalih građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline Grada 

Gospića 

I. OPĆE ODREDBE  

 
Članak 1. 

Ovim se Zaključkom utvrđuju uvjeti i mjerila, postupak i tijela za odobravanje zahtjeva za 
sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina pojedinačno 

registriranih kao kulturno dobro te ostalih građevina na području zaštićene Urbanističke 
cjeline Grada Gospića (u daljnjem tekstu: Program), kao i način praćenja izvršenja Programa.  
Sredstva za sufinanciranje programa osigurati će se iz sredstava spomeničke rente, a mogu se 

dodijeliti za provedbu Programa isključivo za građevine: 

1. Koje se  nalaze na području zaštićene Urbanističke cjeline Grada Gospića  određene 
Rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine od 01.04.2004. 

godine (KLASA: UP/I 612-08/04-01/55, URBROJ: 532-10-6/4TH-04-01)  
2. Koje su pojedinačno registrirane kao kulturno dobro, a nalaze na području zaštićene 

Urbanističke cjeline Grada Gospića  određene Rješenjem Ministarstva kulture, Uprave 
za zaštitu kulturne baštine od 01.04.2004. godine (KLASA: UP/I 612-08/04-01/55, 

URBROJ: 532-10-6/4TH-04-01)  

II. UVJETI I MJERILA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA 
 

Članak 2. 
Svi poslovi u svezi s provedbom Programa moraju biti izrađeni i izvedeni temeljem posebnih 

uvjeta i prethodnog odobrenja, izdanih od strane nadležnog Konzervatorskog odjela 
Ministarstva kulture Republike Hrvatske, te ostalih suglasnosti i odobrenja nadležnih tijela. 
Poslove iz stavka 1. ovoga članka mogu izvoditi samo pravne i fizičke osobe ovlaštene od 
Ministarstva kulture Republike Hrvatske, odnosno one koje imaju dopuštenje Ministarstva 
kulture Republike Hrvatske za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.  

 
Članak 3. 

Uz prijavu na Javni poziv, podnositelj prijave obvezan je priložiti pisanu izjavu svih 
vlasnika/suvlasnika građevine da su suglasni s provedbom predloženog Programa te da će sve 

troškove koji se ne sufinanciraju iz sredstava prema odredbama ovoga Programa u cijelosti 
financirati samostalno. 

 
Članak 4. 

Podnositelj prijave dužan je uz prijavu priložiti stručno mišljenje statičara o statičkoj 
stabilnosti građevine. 



Statičar iz stavka 1. ovoga članka mora imati dopuštenje Ministarstva kulture za obavljanje 
poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. 

U slučaju negativnog mišljenja statičara o statičkoj stabilnosti građevine, podnositelj prijave 
obvezan je priložiti pisanu izjavu svih vlasnika / suvlasnika da će sanaciju statike stabilnosti 
građevine provesti prije početka izvršenja Programa te da će tu sanaciju u cijelosti financirati 

samostalno.  
 

Članak 5. 
Troškovi provedbe pojedinog Programa sufinancirat će se kako slijedi: 

a) iz sredstava spomeničke rente bespovratno će se financirati radovi u 100% iznosu : 
- konzervatorsko-restauratorska istraživanja slojevitosti gradnje i izvornog oblikovanja, 

- vapnena žbuka za sanaciju zidova opterećenih vlagom,  
- konzervatorsko-restauratorski radovi na povijesnim detaljima izrađenima u kamenu, štuko-
masi, drvetu, detaljima izvedenima lijevanjem, ukrasnoj sgrafitto-žbuci ili oslikavanjem na 

žbuci, jetkanjem ili oslikavanjem na staklu, 
- kamenarski radovi na zamjeni oštećenih povijesnih detalja portalnih i prozorskih okvira, 

balkonskih i stubišnih ograda, kamenih podnožja i sl, 
- bravarski, kovački i kovinopojasarski radovi na metalnim detaljima rešetaka, kapaka, ograda 

i povijesno oblikovanoga prozorskog i vratnog okova: kvaka, štitova i sl., 
- limarski radovi na obnovi ili zamjeni limenih ukrasa: krovnih lukarni, sljemenskih vršaka, 

ukrasnih opšava i sl., 
- stolarsko-rezbarski radovi na obnovi portalnih vratnica, prozora i drugih drvenih detalja, 

- štukaterski radovi s radnjama od štukolustera, fladranje, pozlatarski radovi i sl., 
- obnova pokrova i pročelja pločama škriljevca, drvenim daščicama (klasična šindra) 

glaziranim crijepom i zidnim pločicama, 
- izrada snimaka složenih žbukanih profilacija - s obratima, izrada šablona, postavljanje 

vodilica, izvlačenje profilacija na višestruko raščlanjenim pročeljima. 
b) iz sredstava spomeničke rente u 50% iznosu; 

- troškovi izrade Izvedbenog projekta sanacije i obnove pročelja i krova sa snimkom 
postojećeg stanja i 

svim pripadajućim detaljima i troškovnikom, koji ima posebno izdvojenu i specificiranu 
grupu radova iz 

stavka 1. točke a) ovog članka (u daljnjem tekstu: Izvedbeni projekt) za građevine u kojima 
Grad Gospić nije vlasnik / suvlasnik;  

c) iz sredstava spomeničke rente u 30% iznosu radovi na pročeljima i krovu građevina u kojoj 
Grad Gospić nije vlasnik/suvlasnik; 

d) iz sredstava spomeničke rente u 30% iznosu, u odgovarajućem postotku suvlasništva Grada 
Gospića u građevini, za radove na sanaciji i obnovi pročelja i krova građevina; 

e) iz sredstava spomeničke rente u 50%iznosu, u odgovarajućem postotku suvlasništva Grada 
Gospića u građevini, za troškove izrade Izvedbenog projekta;  

Druge troškove (osim navedenih pod a), b), c), d), e))  obvezan je podmirivati vlasnik 
odnosno korisnik. Ako kulturno dobro ne koristi vlasnik sredstva osigurava korisnik. 

III. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVE ZA PROGRAME 
 

Članak 6. 
Prijavu za sufinanciranje Programa može podnijeti vlasnik/suvlasnik građevine iz članka 1. 
stavka 2. ovog  Zaključka (u daljnjem tekstu : podnositelj prijave). Program koji podnositelj 

prijave predlaže mora biti cjelovit te obuhvaćati sanaciju i obnovu najmanje svih uličnih 



pročelja i krova građevine.   
Utvrđivanje Programa i njihovo uvrštavanje na Listu prioriteta korištenja sredstava (u 

daljnjem tekstu: Lista prioriteta) provodi se putem Javnog poziva, koji raspisuje  Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića u dnevnom tisku. Poziv je otvoren do dva mjeseca.  

Prijava za sufinanciranje Programa  predaje se Gradskom upravnom odjelu za komunalnu 
djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Odjel) na prijavnici-

formularu koji izrađuje Odjel u  pisanom obliku. 
Uz Prijavu, podnositelj prijave prilaže odgovarajuću dokumentaciju, u izvorniku ili ovjerenoj 

preslici, određenu u obrascu Prijave. 
Prijave koje nisu podnesene u skladu s odredbama ovoga Zaključka neće se uzeti u 

razmatranje. 

 
IV. POSTUPAK I TIJELA ZA IZRADU I DONOŠENJE LISTE PRIORITETA TE 

PRAĆENJE PROGRAMA 
 

Članak 7. 
Na osnovi provedenog Javnog poziva Poglavarstvo Grada Gospića će utvrditi Listu prioriteta. 

 
Članak 8. 

Lista prioriteta utvrđuje se na osnovi sljedećih mjerila: 

1. konzervatorska valorizacija građevine 
a) spomenička vrijednost – 12 bodova 

b) povijesno-arhitektonska i povijesno-urbanistička vrijednost – 10 bodova 
c) definirana arhitektura – 8 bodova 
d) uklopljenost u ambijent – 4 boda 

2. vlasništvo građevine 
a) većinsko vlasništvo fizičkih osoba -10 bodova 

b) većinsko vlasništvo pravnih osoba: 
- Grada Gospića – 6 bodova 

- Republike Hrvatske, Ličko-senjske županije i vjerske zajednice - 2 boda 
- ostalih pravnih osoba – 3 boda 

3. namjena građevine 
a) stambena i stambeno-poslovna – 10 bodova 

b) poslovna – 4 boda 
c) kulturna, školska, zdravstvena – 6 bodova 

d) vjerska – 2 boda 
e) ostale namjene – 1 bod 

4. građevinsko stanje pročelja i krovova 
a) izdano pravomoćno rješenje nadležnih ministarstava o provođenju propisanih hitnih 

mjera zaštite -10 bodova 
b) loše – 8 bodova 

c) srednje – 6 bodova 
d) dobro – 2 boda 

5. smještaj građevine unutar zone zaštite (sukladno Rješenju Ministarstva kulture, Uprave za 
zaštitu kulturne baštine od 01.04.2004. godine (KLASA: UP/I 612-08/04-01/55, URBROJ: 



532-10-6/4TH-04-01) 
a) B – zona i pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro 8 bodova  

b) C – zona 4 boda. 
 

Članak 9. 
Prijedlog Liste prioriteta sadrži: 

- redni broj Programa, 
- naziv Programa, 

- ime i prezime / naziv podnositelja prijave, 
- broj bodova po pojedinim uvjetima i mjerilima za svaki Program, 

- ukupan zbroj bodova za svaki pojedini Program. 

 Članak 10. 
Utvrđeni bodovi prema mjerilima iz članka 8. ovoga Zaključka zbrajaju se, te se na osnovi 

ukupnog broja bodova utvrđuje redoslijed Programa na Listi prioriteta. 
Listu prioriteta utvrđuje Poglavarstvo Grada Gospića na prijedlog Povjerenstva za obradu 

prijava i predlaganje liste prioriteta. 

Članak 11. 
Povjerenstvo za obradu prijava i predlaganje liste prioriteta iz točke 10.  ovoga Zaključka ima 

predsjednika i dva člana  koje imenuje Poglavarstvo Grada Gospića. 

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka: 
- obavlja stručno vrednovanje podnesenih prijava, 
- obavlja bodovanje po zaprimljenim prijavama, 

- utvrđuje prijedlog Liste prioriteta.  
Obrada prijava koja prethodi izradi prijedloga prioriteta obavlja se u Gradskom upravnom 

odjelu za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. 
 

Članak 12. 
Povjerenstvo za ugovaranje i praćenje izvršenja ima predsjednika i dva člana koje imenuje 

Poglavarstvo Grada Gospića. 
Tijelo iz stavka 1. ovoga članka: 

- provodi kontrolu Izvješća o izvršenju Programa, 
- predlaže isplatu sredstava za sufinanciranje Programa odgovornim osobama. 

 
Članak 13. 

Članovi Povjerenstva iz članka 11. i 12. ovoga Zaključka imenuju se na vrijeme od 2 godine.  
 

Članak 14. 
Povjerenstvo za ugovaranje i praćenje izvršenja programa izradit će prijedlog ugovora o 

korištenju sredstava spomeničke rente i podnijeti ga na potpisivanje gradonačelniku Grada 
Gospića. 

Članak 15. 
Podnositelj prijave dužan je Odjelu podnijeti Izvješće o izvršenu Programa u roku od 15 dana 

od izvršenja Programa, odnosno najkasnije do 1. prosinca tekuće godine. 
Izvješće iz stavka 1. ovog članka obavezno sadrži: opis faza realizacije, financijsko izvješće s 
pregledom ukupno utrošenih sredstava, ovjerenu okončanu situaciju i zapisnik o primopredaji 

radova, potpisan od strane podnositelja prijave, izvođača radova, te nadležnog 



konzervatorskog odjela  pod čijim nadzorom je Program izvršen.   
Podnositelju prijave Grad Gospić će isplatiti sredstva za sufinanciranje Programa u roku od 15 
dana od dana prihvaćanja Izvješća o izvršenju Programa od strane Povjerenstva za ugovaranje 

i praćenje izvršenja Programa. 
 

Članak 16. 
Ako u tijeku provođenja postupka za sufinanciranje vanjskih dijelova kulturnog dobra, 

odnosno građevine s liste prioriteta, dođu u stanje koje izravno ugrožava zdravlje i život 
prolaznika na javnoj površini, može se, na temelju posebnog zaključka Gradskog 

poglavarstva, bez obzira na rang na listi prioriteta, hitno pristupiti zaključenju ugovora i 
provođenju potrebnih radova. 

 
V. ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 17.  

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića". 

 
Klasa. 612-08/07-01/03 

Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 10. travnja 2007. 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 10. travnja 2007. 

godine donijelo je  

  

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju mirovne inicijative 
„Gradonačelnici za Mir“ 

  

I 

            Ovim Zaključkom Poglavarstvo Grada Gospića prihvaća mirovnu inicijativu, pod 
vodstvom gradova Hirošime i Nagasakia „Gradonačelnici za Mir“. 

II 

             Svrha prihvaćanja predmetne inicijative je pridruživanje nevladinoj organizaciji 
registriranoj pri Ujedinjenim narodima s ciljem totalnog uništenja nuklearnog oružja i 

uspostavljanja mira u svijetu.    

    III     

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

Klasa: 910-01/07-01/02 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 10. travnja 2007. 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 10. travnja 2007. godine donosi 

  

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

kat. čest. br. 2735  k.o. Gospić 

I 

            Daje se na prodaju nekretnina izgrađena na: kat. čest br. 2735 k.o. Gospić, stambeni 
prostor – stan na II katu, netto građevinske površine 68,95 m2, u ulici  Kaniška 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 92.490,90 
(1.341,42 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: 370-05/07-01/10 
Urbroj: 2125/01-02-07-03 
Gospić, 10. travnja 2007. 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 10. travnja 2007. godine donosi 

  

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

I 

            Daje se na prodaju nekretnina izgrađena na: kat. čest. br. 2741/1 k.o. Gospić, stambeni 
prostor stan na II katu, netto građevinske površine 60,45 m2, u ulici  Vile Velebita br. 4 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 79.380,28 kn 
(1.313,21 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: 370-05/07-01/14 
Urbroj: 2125/01-02-07-03 
Gospić, 10. travnja 2007. 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 10. travnja 2007. godine donosi 

  

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

I 

            Daje se na prodaju nekretnina izgrađena na: kat. čest br. 2741/1 k.o. Gospić, stambeni 
prostor stan na I katu, netto građevinske površine 73,90 m2, u ulici  Vile Velebita 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 95.893,53 
(1.297,61 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: 370-05/07-01/02 
Urbroj: 2125/01-02-07-03 
Gospić, 10. travnja 2007. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan  Kolić, v.r.
 



Na temelju članka 21. Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Klasa: 612-
06/04-01/03, Urbroj: 2125/01-01-04-02 od 29. lipnja 2004. 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 10. travnja 2007. godine donijelo je  

  

ZAKLJUČAK  
o imenovanju Povjerenstva za izlučivanje 

registraturnog arhivskog gradiva 

  

I 

         Osniva se Povjerenstvo za izlučivanje registraturnog arhivskog gradiva kojem je prošao 
rok čuvanja u sastavu:  

1. Kristina Kučan – predsjednik  
2. Ana Župan – član  

3. Mandica Ratković - član  

  

II 

         Povjerenstvo iz točke I ovog Zaključka priprema i provodi izlučivanje registraturnog 
arhivskog gradiva kojem je prošao rok čuvanja, radi uništavanja istog. 

III 

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

Klasa: 036-04/07-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 10. travnja 2007. godine 

          
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

GRADA GOSPIĆA 
Milan  Kolić, v.r. 

  

 

 



Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 07/01, 
01/06 i 03/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 10. travnja 

2007. godine donosi 

  

Z A K LJ U Č A K 
o ustupanju prava korištenja poslovnog prostora 

Ministarstvu kulture, Upravi za zaštitu kulturne baštine 
Konzervatorskom odjelu u Gospiću  

  
I 

Poslovni prostor u zgradi Kulturno informativnog centra u Gospiću, Budačka br. 12, I kat, 
koji se sastoji od dvije uredske prostorije, ukupne površine 19 m2, ustupa se na korištenje bez 

naknade na rok od 5 godina, Ministarstvu kulture, Upravi za zaštitu kulturne baštine, 
Konzervatorskom odjelu u Gospiću,  u svrhu obavljanja redovne djelatnosti. 

 
II 

         Korisnik poslovnog prostora iz točke I ovog Zaključka dužan je snositi nastale režijske 
troškove, kao i ostale troškove proizašle sa osnova korištenja poslovnog prostora.  

III 

         Gradsko poglavarstvo Grada Gospića ovlaščuje Gradonačelnika da po nastupu 
konačnosti ovog Zaključka  zaključi Ugovor o ustupanju prava korištenja poslovnog prostora 

kojim će se pobliže urediti odnosi ugovornih strana iz točke I. ovog Zaključka. 

IV 

Ovim Zaključkom stavlja se van  snage Zaključak o davanju na korištenje poslovnog prostora 
Ministarstvu kulture, Upravi za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskom odjelu u Gospiću 

(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 2/07). 

V 

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

Klasa: 372-01/07-01/16 
Urbroj: 2125/01-02-07-05 
Gospić, 10. travnja 2007. godine 

                                                                           
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 

GRADA GOSPIĆA 
Milan  Kolić, v.r.

 



Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 07/01, 
01/06 i 03/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 10. travnja 

2007. godine donosi 

  

Z A K LJ U Č A K 
o davanju na korištenje poslovnog prostora 

Hrvatskoj radioteleviziji Zagreb 

  

I 

            Poslovni prostor u zgradi Kulturno informativnog centra u  Gospiću, Budačka br.12, I 
kat, kojeg čine 3 uredske prostorije ukupne površine 41,58 m2 daju se na korištenje  

Hrvatskoj radioteleviziji Zagreb, u svrhu obavljanja redovne djelatnosti Hrvatske televizije. 

II 

  Poslovni prostor se daje se na korištenje na rok od 5 godina, uz mjesečnu naknadu od 30 
kn/m2. 

III 

            Korisnik poslovnog prostora iz točke I ovog Zaključka dužan je snositi nastale režijske 
troškove, kao i ostale troškove proizašle sa osnova korištenja poslovnog prostora.  

IV 

            Gradsko poglavarstvo Grada Gospića ovlaščuje Gradonačelnika da po nastupu 
konačnosti ovog Zaključka  zaključi ugovor o korištenju poslovnog prostora kojim će se 

pobliže urediti odnosi ugovornih strana iz točke I. ovog Zaključka. 

V 

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

             
Klasa: 372-01/07-01/31 
Urbroj. 2125/01-02-07-02 
Gospić, 10. travnja 2007. 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 10. travnja 2007. godine donosi 

  

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

za ograničeni postupak nabave za izvođenje  
radova na uređenju groblja Rosulje  

u  M.O. Debelo Brdo 

I 

  

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave za izvođenje radova na 
uređenju groblja Rosulje u Mjesnom Odboru Debelo Brdo  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: 363-01/07-01/24 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 10. travnja 2007. 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 10. travnja 2007. godine donosi 

  

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

nabave za pomoćne koševe u Športskoj dvorani Gospić 

  

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave za  pomoćne koševe u 
Športskoj dvorani Gospić u sastavu:  

1. Pavao Pavelić, dipl. ing. - predsjednik 
2. Ivan Biljan - član 

3. Milan Mataija - član 

II 

Stručno povjerenstvo iz točke I ovog Zaključka priprema i provodi postupak nabave sukladno 
Uredbi o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti. 

III 

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

Klasa: 361-01/07-01/14 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 10. travnja 2007. 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 10. travnja 2007. godine donosi 

  

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

ograničeni postupak nabave za obavljanje usluga čišćenja   
objekta u Kaniškoj 10 u Gospiću 

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave za obavljanje usluga čišćenja 
objekta u Kaniškoj 10 u Gospiću,  u sastavu: 

1. Pavao Pavelić, dipl. ing. – predsjednik 
2. Ivan Biljan - član 

3. Nenad Bubaš - član 

II 

Stručno povjerenstvo iz točke I ovog Zaključka priprema i provodi postupak nabave sukladno 
Uredbi o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti. 

III 

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

Klasa: 363-01/07-01/22 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 10. travnja 2007. 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 10. travnja 2007. godine donosi 

  

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

ograničeni postupak nabave za obavljanje usluga zaštite  
objekta u Kaniškoj 10 u Gospiću 

I 

 Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave za obavljanje usluga zaštite 
objekta Kaniška 10 u Gospiću  u sastavu: 
1. Pavao Pavelić, dipl. ing. - predsjednik 

2. Ivan Biljan - član 
3. Nenad Bubaš - član 

II 

Stručno povjerenstvo iz točke I ovog Zaključka priprema i provodi postupak nabave sukladno 
Uredbi o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti. 

III 

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

Klasa: 363-01/07-01/23 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 10. travnja 2007. 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 10. travnja 2007. godine donosi 

  

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

ograničeni postupak nabave uredskog namještaja 

I 

 Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave za obavljanje usluga nabave 
uredskog namještaja  u sastavu: 

1. Pavao Pavelić, dipl. ing. - predsjednik 
2. Ana–Mari Bašić - član 

3. Mandica Ratković - 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: 030-01/07-01/02 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 10. travnja 2007. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan  Kolić, v.r. 

 

 

 

 

 

 



Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške na naslovnoj 
stranici, Sadržaj – Akti Gradskog poglavarstva Grada Gospića, Službenog vjesnika Grada 

Gospića br. 2/2007 od 06. ožujka 2007. godine, te se daje  

  

I S P R A V A K 

  

- u točki 7. umjesto „ODLUKA o imenovanju zapovjednika postrojbe Dobrovoljnog 
vatrogasnog društva“, treba stajati:    

„ODLUKA o imenovanju zapovjednika postrojbe Dragovoljnog vatrogasnog društva.“ 

-   u točki 8. i točki 9. brišu se riječi „suglasnosti“. 

  

Klasa: 032-05/07-01/02 
Urbroj: 2125/01-05-07-01 

  

Redakcijski kolegij 
„Službenog vjesnika Grada Gospića“ 

 

 


