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AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

 

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ br. 
10/97) 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. travnja 2007. godine 
donijelo je  

O D L U K U  
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni  

Statuta Dječjeg centra Gospić  

I 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg centra Gospić, koja je 

donesena na sjednici Upravnog vijeća 09. ožujka 2007. godine (KLASA: 011-01/07-04/03; 
URBROJ: 2125/40-07-04-01).  

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

Gospića“. 

Klasa: 601-02/06-01/07 
Urbroj:2125/01-01-07-03 
Gospić, 24. travnja 2007. godine 

  

 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („N.N.“ br. 10/97), te 
članka 54. Zakona o ustanovama („N.N.“ br. 76/93, 29/97, 47/99), Upravno vijeće na sjednici 

održanoj dana 09. 03. 2007. godine donijelo je  

ODLUKU 
O IZMJENI I DOPUNI STATUTA  

DJEČJEG CENTRA GOSPIĆ  

Članak 1.  

                U članku 4. stavak 1. Statuta Dječjeg centra Gospić („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 3/98), mijenja se dosadašnji naziv vrtića, DJEČJI CENTAR GOSPIĆ u novi 

naziv DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA. 

Članak 2. 

                U članku 11. st. 3. brišu se do sada upisane djelatnosti: 

• ostvarivanje programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i 
socijalne skrbi o djeci predškolske dobi,  

• Program predškole,  
• Programi športskog sadržaja,  

• drugi programi predviđeni Zakonom,  

      a upisuju se nove djelatnost i to: 
redoviti programi njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi 

djece predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim 
mogućnostima i sposobnostima, 

• programi predškole  
• programi športskog sadržaja,  
• programi vjerskog sadržaja,  

• a može izvoditi i druge programe predviđene Zakonom.  

  
                Članak 3. 

                U svim ostalim člancima Statuta riječ „centar“ zamjenjuje se riječju „vrtić“ u 
odgovarajućim padežima. 

            Članak 4. 

                Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o izmjeni i dopuni Statuta od 11. 
siječnja 2007.  

          Članak 5.  

                Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu po dobivanju suglasnosti od Osnivača. 



Klasa: 011-01/07-04/03 
Urbroj: 2125/40-07-04-01 
Gospić, 09. 03. 2007. godine 

 
Predsjednik Upravnog vijeća 

Milan Štimac, prof., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Na temelju članka 25. 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. travnja 2007. godine donijelo je 

O D L U K U  
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o 

izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Like Gospić 

I 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja 
Like Gospić, koja je donesena na sjednici Upravnog vijeća 09. ožujka 2007. god. (KLASA: 

012-03/07-01/01; URBROJ: 2125/48-01-07-01).  

  

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

Gospića“. 

Klasa: 012-03/07-01/02 
Urbroj: 2125/01-01-07-04 
Gospić, 24. travnja 2007. godine 

  

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Na temelju članka 25. 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. travnja 2007. godine donijelo je 

O D L U K U  
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama  

i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada  
Muzeja Like Gospić 

I 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 
načinu rada Muzeja Like Gospić, koja je donesena na sjednici Upravnog vijeća 09. ožujka 

2007. god. (KLASA: 120-01/07-01/02; URBROJ: 2125/48-01-07-01).  

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

Gospića“.  

Klasa: 118-01/07-01/03 
Urbroj:2125/01-01-07-04 
Gospić, 24. travnja 2007. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Na temelju članka 25. i 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. travnja 2007. godine donijelo je 

O D L U K U  
o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama i  

ostalim primanjima u Muzeju Like Gospić 

  

I 

Daje se suglasnost na Pravilnik o plaćama i ostalim primanjima u Muzeju Like Gospić, koji je 
donesen na sjednici Upravnog vijeća 09. ožujka 2007. god. (KLASA: 120-01/07-01/03; 

URBROJ: 2125/48-01-07-01).  

II 

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

Klasa: 120-01/07-01/04 
Urbroj: 2125/01-01-07-04 
Gospić, 24. travnja 2007. godine 

    PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99) 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. travnja 2007. godine donijelo je 

O D L U K U  
o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora   
Osnovne škole dr. Ante Starčević Pazarište Klanac 

I 
Daje se suglasnost na Odluku Školskog odbora Osnovne škole dr. Ante Starčević Pazarište 

Klanac donesenu na sjednici 21. ožujka 2007. godine, o ustupanju na korištenje objekta stare 
škole s pripadajućim zemljištem u Donjem Pazarištu, Mjesnom odboru Donje Pazarište, uz 

uvjet da se u Odluci izmjeni točka II i glasi: 

„II 
Nekretnine iz točke I ove Odluke ustupaju se radi korištenja Mjesnom odboru Donje Pazarište 

na rok od 30 godina.“ 

II 
Ugovorom između Osnovne škole dr. Ante Starčević Pazarište Klanac i Mjesnim odborom 

Donje Pazarište uredit će se odnosi između stranaka. 

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

Klasa: 602-01/07-01/09 
Urbroj: 2125/01-01-07-08 
Gospić, 24. travnja 2007. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Na temelju čl. 38. Statuta Osnovne škole Dr. Ante Stračević Pazarište Klanac Školski odbor 
na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2007. godine donosi   

  

Odluku 
o ustupanju stare škole u Donjem Pazarištu 

Mjesnom odboru Donje Pazarište 

  

I. 

                Osnovna škola Dr. Ante Starčević Pazarište Klanac vlasnik je nekretnina označenih 
u zemljišno knjižnom ulošku br. 572 k.o. Donje Pazarište kat. čest. 477 k.o. Donje Pazarište – 

ograda, kuća i dvorište površine 529 m2. 

II. 

                Nekretnine iz točke I. ove Odluke ustupaju se radi korištenja Mjesnom odboru 
Donje Pazarište na rok od 5 godina.  

III. 

                Mjesni odbor se obvezuje započeti obnovu objekta u roku 1 godine od dana 
zaključivanja ugovora. Mjesni odbor snosi troškove tekućeg investicijskog održavanja, 

komunalne naknade i ostalih pristojbi koje se plaćaju  - utrošak struje, vode, telefona i dr. 
energenata. 

IV. 

                Ukoliko Mjesni odbor Donje Pazarište ne započne radove s obnovom objekta u 
roku od jedne godine dana Mjesni odbor Donje Pazarište je dužan nekretnine predati u posjed 

Osnovnoj školi Dr. Ante Starčević Pazarište Klanac bez naknade.  

V. 

                Uz suglasnost Osnivača sklopit će se Ugovor o ustupanju nekretnine radi 
korištenja.   

Klasa: 406-01/07-01-2 
Urbroj: 2125/30-07-01-12 
Klanac, 21. 03. 2007. godine 

Predsjednik 
Ivan Pezelj, v.r. 

 



  

Na temelju članka 3. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 58/93 i 
33/05) i 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 24. travnja 2007. godine 
donijelo je 

O D L U K U  
 o donošenju Izmjene i dopune Plana  

zaštite od požara Grada Gospića  
  

Članak 1. 

                Gradsko vijeće Grada Gospića donosi Izmjene i dopune Plana zaštite od požara 
Grada Gospića.  
Članak 2. 

                Sastavni dio ove Odluke su Izmjene i dopune Plana zaštite od požara Grada 
Gospića. 

Članak 3. 

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

Klasa: 214-02/02-01/04 
Urbroj: 2125/01-01-07-23 
Gospić, 24. travnja 2007. godine 

                  
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

GRADA GOSPIĆA 
Katica Prpić, dipl.ing., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Na temelju članka 11. 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, 3/06), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 24. travnja 2007. 

godine donijelo je 

  

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Izvješća o  

stanju u prostoru za razdoblje 2002. i 2003. god. i Programa mjera za unapređenje 
stanja u prostoru za razdoblje 2004. i 2005. godine  

na području Grada Gospića  

 I 

                U Odluci o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru za razdoblje 2002. i 2003. god. i 
Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2004. i 2005. godine na 

području Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 5/04), naziv Odluke mijenja 
se i glasi:  

                „Odluka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru za razdoblje 2002. i 2003. god. i 
Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2004. - 2007. godine na 

području Grada Gospića“.  

II 

U Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru, u točki 10. podtočki 10.1. IZRADA 
PROSTORNIH PLANOVA, dodaje se nova alineja koja glasi:  

„- Izmjene i dopune DPU-a lokacije trgovačkog centra „Lidl“, u Gospiću. 
- Izmjene i dopune DPU-a Zone poslovnih namjena Smiljansko polje. 

- Izmjene i dopune PUP-a dopuna Zone sjeverozapad – Gospić 
- Izmjene i dopune DPU-a od Poslovne zone duž Pazariške ulice“ 

III 

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

Klasa: 350-02/07-01/02 
Urbroj: 2125/01-01-07-03 
Gospić, 24. travnja 2007. godine   

  

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 



  

Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 
66/01, 87/02, 48/05 i 90/05) i na temelju čl. 13. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 

Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06 i 3/06), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 24. 
travnja 2007. godine donijelo je 

  

O D L U K U 
o raspisivanju javnog natječaja za  

zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Grada Gospića 

 I. 

                Predmet javnog natječaja za zakup je poljoprivredno zemljište u vlasništvu države 
na području Grada Gospića, u katastarskim općinama: Debelo Brdo, Divoselo, Drenovac 

Radučki, Lički Osik i Smiljan, a koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića predviđeno za zakup. 

II. 

                 Popis poljoprivrednog zemljišta koje se izlaže zakupu, označeno kao Popis čestica 
(blokova ili samostalnih čestica), prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio. Popis će biti 
objavljen na oglasnoj ploči Grada Gospića, a uvid se može izvršiti u vremenu od 07 do 15 sati 

svaki radni dan. 

III. 

                Poljoprivredno zemljište daje se u zakup 10 godina.  

IV. 

                Postupak javnog natječaja provest će Povjerenstvo za zakup i prodaju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Gospića. 

Tijelo iz stavka 1. ove točke objavit će javni natječaj u jednom od dnevnih glasila, a rok za 
dostavu ponuda na javni natječaj za zakup je 15 dana od dana objave u istom. 

Gradsko vijeće Grada Gospića donijet će odluku o izboru najpovoljnije ponude na natječaju u 
roku 30 dana nakon isteka roka za prikupljanje ponuda. 

V. 

                Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe. Sudionici natječaja 
imaju prvenstveno pravo na zakup prema utvrđenom redoslijedu iz članka   44. ZPZ-a, uz 
uvjet da prihvate najviši iznos naknade koji je podnio bilo koji od ponuđača i da ponudi 

prilože gospodarski program sukladno članku 44.a ZPZ-a. 

VI. 



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

                 
Klasa: 320-02/07-01/16 
Urbroj: 2125/01-01-07-03 
Gospić, 24. travnja 2007. godine  

 
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

GRADA GOSPIĆA 
Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Na temelju Naputka u svezi dostave obvezne dokumentacije za upis u Upisnik 
poljoprivrednih gospodarstva („N.N.“ br. 4/07) i 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 24. travnja 2007. godine donosi 

  

O D L U K U 
o visini naknade za korištenje državnog poljoprivrednog  

zemljišta za vegetacijsku godinu 2006/07 

  

I 

Temeljem Naputka u svezi dostave obvezne dokumentacije za upis u Upisnik poljoprivrednih 
gospodarstava („N.N.“ br. 4/07), utvrđuje se visina naknade za korištenje poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Gospića za vegetacijsku godinu 2006/07. 

II 

Visina naknade utvrđuje se u iznosu od 200,00 kn/ha poljoprivrednog zemljišta koje se koristi 
za sjetvu ili sadnju ratarskih kultura. 

Korisnici poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH su obvezni uplatiti 50 % iznosa naknade 
do 30. lipnja 2007. godine, a preostalih 50 % iznosa do 30. studenog 2007. godine, kao i sve 

obveze prema Gradu Gospiću. 

  

III 

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

Klasa: 320-02/07-01/14 
Urbroj: 2125/01-01-07-03 
Gospić, 24. travnja 2007. godine 

  

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

  Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

  



Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – 
proč. tekst,  82/04 i 110/04 – Uredba) 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. travnja 2007. godine donosi  

  

ZAKLJUČAK  
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju  

Programa održavanja komunalne infrastrukture na  
području Grada Gospića u 2006. godini 

  

I 

                Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Grada Gospića u 2006. godini 

II 

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

  

Klasa: 363-01/07-01/27 
Urbroj: 2125/01-01-07-03 
Gospić, 24. travnja 2007. godine 

  

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

 

 

 

  



Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – 
proč. tekst,  82/04 i 110/04 – Uredba) 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. travnja 2007. godine donosi  

  

ZAKLJUČAK  
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa  

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Grada Gospića za 2006. godinu 

I 

                Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Grada Gospića za 2006. godinu.  

II 

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

  

Klasa: 361-01/07-01/08 
Urbroj: 2125/01-01-07-03 
Gospić, 24. travnja 2007. godine 

  

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA GOSPIĆA 

 

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 
91/96, 68/98 i 22/00), a vezano za članak 1. Zakona o dopunama Zakona o vlasništvu i 

drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 73/00) 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. travnja 2007. godine donijelo je 

  

RJEŠENJE 
o izmjeni i dopuni Rješenja o darovanju građevinskog zemljišta 

kat. čest. br. 2124 k.o. Gospić, površine 996 m2 Republici Hrvatskoj 
za izgradnju stanova za stradalnike Domovinskog rata 

  

I 

                 U Rješenju o darovanju građevinskog zemljišta kat. čest. br. 2124 k.o. Gospić, 
površine 996 m2 Republici Hrvatskoj za izgradnju stanova za stradalnike Domovinskog rata 

(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 6/98), naziv Rješenja mijenja se i glasi:  

                „Rješenje o darovanju nekretnine označene kao kat. čest. br. 2124 k.o. Gospić 
Republici Hrvatskoj za izgradnju stanova za stradalnike Domovinskog rata“.   

  

II 

Točka I Rješenja  mijenja se i glasi: 

                „Grad Gospić daruje nekretninu označenu kao kat. čest. br. 2124 upisanu u z.k.ul. 
br. 2096 k.o. Gospić, ukupne površine 1085 m2 Republici Hrvatskoj za izgradnju stanova za 

stradalnike Domovinskog rata u Pazariškoj ulici u Gospiću“.  

  

III 

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

  



Klasa: 940-02/98-01/04 
Urbroj: 2125/01-02-07-04 
Gospić, 17. travnja 2007. godine 

  

       PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Na temelju čl. 3. Pravila o stjecanju, raspolaganju i upravljanju s nekretninama („Službeni 
vjesnik Grada Gospića“ br. 5/97, 8/06), 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 17. travnja 2007. g., donijelo je 

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

brojevima 4, 5, 8 i 9 u Zoni poslovnih namjena, Smiljansko polje 

 I 
Ovim Zaključkom utvrđuju se uvjeti prodaje građevinskih parcela označenih br. 4, 5, 8 i 9 (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 

4 2310 35 P+1
5 2100 40 P+1
8 1920 40 P+1
9 1920 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. 

Po odabiru najpovoljnijeg ponuđača, a prije potpisa ugovora, Grad Gospić izvršit će 
parcelaciju građevinskih parcela sukladno uvjetima utvrđenim Detaljnim planom uređenja 

Zone poslovnih namjena, Smiljansko polje. 

Ukoliko se iskaže interes za kupnju dviju parcela od strane jednog investitora i njihovog 
spajanja u jedinstvenu parcelu, u cilju realizacije većeg programa izgradnje, 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. 

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, kojim će se regulirati 

međusobna prava i obveze. 

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 pokrene postupak ishođenja 
građevinske dozvole,  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: 940-02/07-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 17. travnja 2007. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r.   

 

 

  



Na temelju čl. 8 st. 3 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 
pravima („Narodne novine“ br. 79/06) 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 17. travnja 2007. godine donijelo je 

Z A K L J U Č A K 

o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine  
označene kao kat. čest. br. 2199/33 upisane u z.k.ul. br. 3868 k.o.  

Gospić, izravnom pogodbom 

  

I 

            Odobrava se prodaja suvlasničkog dijela nekretnine označene kao kat. čest. br. 
2199/33 upisane u z.k.ul. br. 3868 k.o. Gospić, površine 52 m2, u naravi oranica, izravnom 

pogodbom, Ivici Luliću iz Klanca 68, Gospić.   

II 

                Kupoprodajna cijena za nekretninu iz točke I ovog Zaključka utvrđena je u 
ukupnom iznosu od 7.280,00 kuna. 

III 

                Ovlašćuje se Gradonačelnik na zaključenje kupoprodajnog ugovora sa kupcem iz 
točke I ovog Zaključka. 

IV 

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

  

Klasa: 940-01/07-01/13 
Urbroj: 2125/01-02-07-03 
Gospić, 17. 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 17. travnja 

2007. godine donosi 

  

Z A K LJ U Č A K 
o davanju na korištenje poslovnog prostora 
Obrtničkoj komori Ličko-senjske Županije 

  

I 

                Poslovni prostor na Trgu Stjepana Radića br. 4 u Gospiću, prizemlje, ukupne 
površine 59 m2, daje se na korištenje Obrtničkoj komori Ličko-senjske Županije u površini od 

46 m2 u svrhe obavljanja uredskog poslovanja. 
Poslovni prostor se sastoji od 2 (dvije) uredske prostorije površine 29,84 m2, ostave 3,16 m2,  
te 1 (jedne) uredske prostorije  površine 26 m2, koja se dijeli  u 1  i čini površinu od  13 m2, 

koja će se koristiti  zajedno sa Udruženjem obrtnika Gospić. 

II  
 

Poslovni prostor se daje se na korištenje na rok od 5 godina, uz naknadu od 30 kn/m2, 
odnosno 1.380,00 kn mjesečno.  

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: 372-01/07-01/38 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 17. 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 17. travnja 

2007. godine donosi 

  

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

Udruženju obrtnika Gospić 

 I 

                Poslovni prostor na Trgu Stjepana Radića br. 4 u Gospiću, prizemlje, ukupne 
površine 46,40 m2, daje se na korištenje Udruženju obrtnika Gospić u površini od 33,40 m2 u 

svrhe obavljanja uredskog poslovanja. 
Poslovni prostor se sastoji od 1 (jedne) uredske prostorije površine 20,40 m2, te 1 (jedne) 
uredske prostorije  površine 26 m2, koja se dijeli  u 1  i čini površinu od 13 m2, koja će se 

koristiti  zajedno sa Obrtničkom komorom Ličko-senjske Županije. 

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

odnosno 1.002,00 kn mjesečno.  

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: 372-01/07-01/37 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 17. 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 i 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 17. travnja 2007. 
godine, donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K  

o utvrđivanju cijene veterinarsko – higijeničarske usluge 

I 
Utvrđuje se cijena veterinarsko-higijeničarske usluge po prijedlogu „Veterinarske stanice“ 

d.o.o. Gospić kako slijedi:  
- 1 obračunski sat veterinara (po ostvarenom vremenu)         205,40 kn 

- pregled psa ili mačke                                                                      30,00 kn 
- karantena i držanje psa ili mačke 60 dana                               200,00 kn 

- eutanazija po psu ili mački                                                           130,00 kn 
- neškodljivo uklanjanje po komadu                                                40,00 kn 

- korištenje puške za uspavljivanje većih životinja sa  
sredstvom za omamljivanje                                                            400,00 kn  

- trošak prijevoza: 1 kilometar                                                              2,00 kn 
Na navedene cijene zaračunava se porez na dodanu vrijednost. 

II 

Obračun i plaćanje izvršenih radova i usluga izvršit će se po ispostavljenim računima 
„Veterinarske stanice“ d.o.o. Gospić na žiro račun broj 2340009-1100126958 (Privredna 

banka Zagreb d.d.). 

III 

Ostala međusobna prava i obveze regulirat će se posebnim Ugovorom. 

IV 
 

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

 
Klasa: 402-01/07-01/62 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 17. 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 i 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 17. travnja 2007. 

godine, donosi 

  

                                     
ZAKLJUČAK 

o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja 
plotkinja za područje Grada Gospića u 2007. godini 

  

I. 

Grad Gospić subvencionirat će troškove umjetnog osjemenjivanja plotkinja na svom 
području, u iznosu od 70,00 kn po osjemenjenoj plotkinji u cilju podizanja proizvodnog i 

genetskog potencijala u govedarstvu. 
Odobrena sredstva doznačivat će se Veterinarskoj stanici d.o.o. Gospić koja je vršitelj 
stručnog zahvata, iz planiranih sredstava Proračuna Grada Gospića za 2007. godinu. 

II. 

Ovlašćuje se gradonačelnik za sklapanje ugovora sa Veterinarskom stanicom d.o.o. Gospić. 

III. 

                Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića», a 
primjenjuje se od 01. siječnja 2007. godine. 

Klasa: 402-07/07-01/02 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 17. travnja 2007. godine 

  

   PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 

 

  



Na temelju članka 6. Zaključka 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, Klasa: 612-08/07-01/03, Urbroj: 2125/01-02-07-02, od 10. travnja 
2007. god. 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. travnja 2007. 
godine donosi 

  

Z A K LJ U Č A K 
o prihvaćanju teksta Javnog poziva vlasnicima - suvlasnicima  

građevina za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju 
provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i  

krovova u 2007. godini 

  

I 

                Prihvaća se tekst Javnog poziva vlasnicima - suvlasnicima građevina pojedinačno 
registriranih kao kulturno dobro na području zaštićene Urbanističke cjeline Grada Gospića  te 

ostalih građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline Grada Gospića za korištenje 
sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i 

obnove pročelja i krovova u 2007. godini.  

  

II 

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

Klasa: 612-08/07-01/06 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 17. travnja 2007. godine 

  

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 

 

  



Na temelju članka 11. Zaključka 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, Klasa: 612-08/07-01/03, Urbroj: 2125/01-02-07-02, od 10. travnja 
2007. god. 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. travnja 2007. 
godine donosi 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju Povjerenstva za obradu prijava 

i predlaganje Liste prioriteta za korištenje sredstava spomeničke 
rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove  

pročelja i krovova u 2007. godini  

  

I 

                Osniva se Povjerenstvo za obradu prijava i predlaganje Liste prioriteta za korištenje 
sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i 

obnove pročelja i krovova u 2007. godini u slijedećem sastavu:  

1. Ivan Biljan – predsjednik,  
2. Katarina Devčić – član,  

3. Nenad Bubaš – član.  

  

           II 

       Povjerenstvo iz točke I ovog Zaključka: 

1. obavlja stručno vrednovanje podnesenih prijava,  
2. obavlja bodovanje po zaprimljenim prijavama,  

3. utvrđuje prijedlog Liste prioriteta.  

                 
           III 

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

 
Klasa: 612-08/07-01/05 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 17. travnja 2007. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r.
 



 Na temelju članka 12. Zaključka 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, Klasa: 612-08/07-01/03, Urbroj: 2125/01-02-07-02, od 10. travnja 
2007. god. 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. travnja 2007. 
godine donosi 

  

ZAKLJUČAK 
o imenovanju Povjerenstva za ugovaranje i praćenje izvršenja  

Programa za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju 
provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i  

krovova u 2007. godini  

  

I 

                Osniva se Povjerenstvo za ugovaranje i praćenje izvršenja Programa za korištenje 
sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije 

obnove pročelja i krovova u 2007. godini u slijedećem sastavu:  

1. Ivan Biljan – predsjednik - Grad Gospić,  
2. Martina Ivanuš – član - Konzervatorski odjel u Gospiću,  

3. Nenad Bubaš – član - Grad Gospić.  

II 

       Povjerenstvo iz točke I ovog Zaključka obavlja slijedeće poslove:  

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

 III 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Grada 

Gospića“.                                 

Klasa: 612-08/07-01/04 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 17. 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 17. travnja 2007. godine donosi 

  

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

ograničeni postupak nabave za izradu Prometne studije 
Grada Gospića   

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave za izradu Prometne studije 
Grada Gospića 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 

                Ovim Zaključkom stavlja se van snage Zaključak o osnivanju Stručnog 
povjerenstva za ograničeno prikupljanje ponuda za izradu prometne studije Grada Gospića 

(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 1/05). 

IV 

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

Klasa: 361-01/07-01/17 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 17. 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 17. travnja 2007. godine donosi 

  

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

ograničeni postupak nabave za izradu Projektne dokumentacije 
izgradnje i opremanja jednog krila Osnovne škole  

Dr. Jure Turića – 15 učionica 

  

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave za izradu Projektne 
dokumentacije izgradnje i opremanja jednog krila Osnovne škole Dr. Jure Turića – 15 

učionica u sastavu: 

1. Pavao Pavelić, dipl. ing. - predsjednik 
2. Milan Štimac, prof. - 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: 361-01/07-01/19 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 17. travnja 2007. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVO 
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. travnja 2007. godine donosi 

  

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

ograničeni postupak nabave za izradu Projektne dokumentacije 
uvođenja centralnog grijanja u Osnovnoj školi Dr. Ante Starčević 

Pazarište, Klanac 

  

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave za izradu Projektne 
dokumentacije uvođenja centralnog grijanja u Osnovnoj školi Dr. Ante Starčević Pazarište, 

Klanac u sastavu: 

1. Ivan Biljan - predsjednik 
2. Dragan Pećina - 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: 361-01/07-01/18 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 17. 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 17. travnja 2007. godine donosi 

  

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

ograničeni postupak nabave za provođenje Stručnog  
nadzora na izvođenju građevinskih radova za  

period u 2007/08 godini 

  

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave za  provođenje Stručnog 
nadzora na izvođenju građevinskih radova za period u 2007/08 godini u sastavu: 

1. Nenad Bubaš - predsjednik 
2. Ivan Biljan - član 

3. Katarina Devčić - 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: 361-01/07-01/20 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 17. 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 17. travnja 2007. godine donosi 

  

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

ograničeni postupak nabave za izvođenje radova  
 ugradnje dodatnih mlaznica na fontani 

 Trga Stjepana Radića 

  

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave za izvođenje radova ugradnje 
dodatnih mlaznica na fontani Trg Stjepana Radića u sastavu:           

                                                                                  

  

1. Ivan Biljan - predsjednik 
2. Nenad Bubaš - član 

3. Katarina Devčić - 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: 361-01/07-01/21 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 17. 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 17. travnja 2007. godine donosi 

  

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

ograničeni postupak nabave za uređenje  
poslovnog prostora na Trgu Stjepana Radića 4  

  

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave za uređenje poslovnog 
prostora na Trgu Stjepana Radića 4 u 

sastavu:                                                                                             

                               1. Ivan Biljan - predsjednik 
2. Nenad Bubaš - član 

3. Katarina Devčić - 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: 361-01/07-01/16 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 17. travnja 2007. godine 

 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r.  

 


