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AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

 

 

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 18. rujna 2007. godine donijelo je 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Grada Gospića 

Članak 1. 

U Odluci o komunalnoj naknadi Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ broj 9/01, 
3/02, 5/03, 3/04, 2/05, 8/06, 11/06), u članku 9. iza broja ”40/97”, dodaje se broj ”117//05”. 

Članak 2. 

Članak 10.  mijenja se i glasi: 

”Komunalnu naknadu obveznici iz članka 9. ove Odluke plaćaju  tromjesečno sa dospijećem 
posljednjeg dana drugog mjeseca u tom tromjesečju. 

Do donošenja rješenja o utvrđivanju visine komunalne naknade za tekuću godinu, obveznici 
iz članka 9. ove Odluke komunalnu naknadu plaćaju prema obvezi utvrđenoj rješenjem za 

prethodnu kalendarsku godinu, na način da se plaćeni iznos zaračunava u iznos ukupne 
obveze komunalne naknade za tekuću godinu”, 

 
Članak 3. 

U članku 11. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi: 

”Od obveze plaćanja komunalne naknade mogu se oslobodit privremeno i djelomično 
ustanove i objekti od posebnog interesa za Grad Gospić određeni posebnim Zaključkom”, 

Članak 4. 

U točki VIII iza riječi ”PRIVREMENO” dodaje se riječ” I POTPUNO”.  

Članak 5. 

U članku 12. stavku 1. iza riječi ”privremeno” dodaje se riječ ”i potpuno”. 

U članku 12. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:  



 

- ”obvezniku koji to pravo ostvaruje prema Odluci o socijalnoj skrbi”. 

 Članak 6. 

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

Klasa: 363-03/06-01/45 
Urbroj: 2125/01-01-07-09 
Gospić, 18. rujna 2007. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Na temelju odredbe članka 34. 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 18. rujna 2007. godine donijelo je 

  

ODLUKU 
o izmjeni  Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju 

na vodoopskrbni sustav grada Gospića 

  

Članak 1. 

U Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na vodoopskrbni sustav grada Gospića 
("Službeni vjesnik Grada Gospića" broj 4/06),  u članku  1. stavak 7.  mijenja se i glasi: 

"Od obveze plaćanja naknade za priključenje može se Odlukom Gradskog poglavarstva Grada 
Gospića osloboditi, osim na način iz članka 2. stavka 5. Odluke o priključenju na 

vodoopskrbni sustav Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" broj 9/01), 
podnositelje zahtjeva koji obavljaju djelatnost od posebnog značaja za Grad Gospić, za 

objekte čija se izgradnja financira iz Gradskog proračuna".  

Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. i 9. koji glase: 

"Od obveze plaćanja naknade za priključenje oslobađaju se i osobe koje to pravo ostvaruju na 
temelju i u smislu odredbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 

članova njihovih obitelji. 

Osobe s priznatim statusom hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata sa 
stupnjem oštećenja organizama od 80 % i više ukoliko ne ostvaruju pravo iz prethodnog 

podstavka ovog članka, oslobađaju se plaćanja naknade za priključenje stambene građevine". 

Članak 2. 

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

Klasa: 363-01/01-01/29 
Urbroj: 2125/01-01-07-05 
Gospić, 18. rujna 2007. godine 

  

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 



 

 Na temelju odredbe članka 34. 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 18. rujna 2007. godine donijelo je 

ODLUKU 
o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju 

 na sustav javne odvodnje otpadnih voda grada Gospića 

Članak 1. 

U Odluci o priključenju na sustav javne odvodnje otpadni voda grada Gospića ("Službeni      
vjesnik Grada Gospića" broj 9/01, 6/03),  članak 5. mijenja se i glasi: 

"Vlasnik građevne čestice, odnosno građevine plaća cijenu stvarnih troškova rada i utrošenog 
materijala na izvedbi priključka na sustav javne odvodnje otpadnih voda neposredno 

trgovačkom društvu na temelju pisanog ugovora i računa za izvršen posao. 

Naknada za priključenje prihod je proračuna Grada Gospića, uplaćuje se izravno u Proračun i 
namijenjena je za financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u skladu s 

Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. 

Naknada za priključenje građevine na sustav javne odvodnje otpadnih voda iznosi: 

1. za stambene građevine 70% prosječne mjesečne bruto plaće u RH za prethodnu 
godinu po jednoj stambenoj jedinici i jednom vlasniku jedinice,  

  

1. za stambene građevine u kojima je više od jedne stambene jedinice u vlasništvu 
jednog vlasnika 70% prosječne mjesečne bruto plaće u RH za prethodnu godinu za 

jednu jedinicu, a svaku narednu jedinicu 30% prosječne mjesečne bruto plaće u RH za 
prethodnu godinu,  

1. za poslovne građevine čija je razvijena bruto površina manja od 350 m2 isto kao i za 
stambene građevine, a za poslovne građevine čija je razvijena bruto površina veća od 

350 m2 10,00 kn/m2 bruto razvijene površine.  

  

Za stambeno – poslovne građevine naknada se plaća za cijelu građevinu prema prethodno 
navedenim kriterijima, a iznos naknade utvrđuje se posebno za stambeni, odnosno poslovni 

dio, nakon čega se ti iznosi zbrajaju. 

Uz navedene naknade, za slučajeve kad se u sustav javne odvodnje otpadnih voda priključuju 
i atmosferske vode plaća se i dodatna naknada u iznosu 5,00 kn/m2 površine s koje se odvodi 

atmosferska voda. 

Od obveze plaćanja naknade za priključenje može se Odlukom Gradskog poglavarstva Grada 
Gospića osloboditi, osim na način iz članka 2. stavka 5. ove Odluke, podnositelje zahtjeva 



 

koji obavljaju djelatnost od posebnog značaja za Grad Gospić, za objekte čija se izgradnja 
financira iz Gradskog proračuna.  

Od obveze plaćanja naknade za priključenje oslobađaju se i osobe koje to pravo ostvaruju na 
temelju i u smislu odredbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 

članova njihovih obitelji. 

Osobe s priznatim statusom hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata sa 
stupnjem oštećenja organizama od 80 % i više ukoliko ne ostvaruju pravo iz prethodnog 
stavka ovog članka, oslobađaju se plaćanja naknade za priključenje stambene građevine". 

Članak 2. 

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

Klasa: 363-01/01-01/28 
Urbroj: 2125/01-01-07-05 
Gospić, 18. rujna 2007. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na temelju čl. 7. Zakona o državnoj reviziji („N.N.“ br. 49/03 – pročišćeni tekst i 177/04), čl. 
87. i 88 Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave („N.N.“ 117/93) i čl. 12 i 
50. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06, 3/06), Gradsko 

vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 18. rujna 2007. godine donosi 

  

ZAKLJUČAK 
o primanju na znanje Izvješća Državnog ureda 

za reviziju o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja  
Grada Gospića za 2006. godinu  

             

  

I 

            Ovom Odlukom prima se na znanje Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj 
reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Gospića za 2006. godinu.  

  

II 

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

  

Klasa: 041-01/07-01/01 
Urbroj: 2125/01-01-07-08 
Gospić, 18. rujna 2007. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA GOSPIĆA 

 

Na temelju članka 7. 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 ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 3/07) 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 11. rujna 2007. godine donosi  

  

ZAKLJUČAK  
o utvrđivanju Liste prioriteta  korištenja sredstava spomeničke rente 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 

Članak 1. 
Utvrđuje se Lista prioriteta korištenja sredstava spomeničke rente 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. 

 
Red. 
Broj 
Prog. 

Naziv 
Programa 

  

Naziv 
podnositelja

prijave 

  

Broj bodova po pojedinim mjerilima 
Ukupan

zbroj 
bodova 

Konze.
Valor. VlasništvoNamjena StanjeZona 

1. 

Sanacija i 
obnova

pročelja i 
krova -
Dr.Ante 

Starčevića 
18  

Frane 
Mesić, 
Vlasnik 
zgrade 

Kaniška bb, 
Gospić 

22 10 10 8 8 58 

2. 

Sanacija i 
obnova

pročelja i 
krova –

Kaniška 9 

Nikola 
Grbac, 

Suvlasnik 
zgrade 
Vile 

Velebita 
1/6, Gospić

22 10 10 6 8 56 



 

Članak 2. 
Zadužuje se Povjerenstvo za ugovaranje i praćenje izvršenja programa da izradi prijedloge 

ugovora o korištenju sredstava spomeničke rente s vlasnicima, odnosno suvlasnicima 
građevina s Liste prioriteta o sufinanciranju Programa sanacije i obnove pročelja i krovova u 

kojem će se pobliže regulirati omjeri i uvjeti sufinanciranja Programa, te ih podnese na 
potpisivanje gradonačelniku Grada Gospića.  

Članak 3. 
                Sredstva za provedbu Programa s Liste prioriteta iz članka 1. ovog Zaključka 

osigurati će se iz sredstava spomeničke rente, sukladno uvjetima iz 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 ("Službeni vjesnik Grada 

Gospića" br. 3/07). 
Članak 4.  

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

 
Klasa: 612-08/07-01/15  
Urbroj: 2125/01-02-07-02  
Gospić, 11. rujna 2007. godine  

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne 
novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01) i članka 41. Statuta Grada Gospića 

("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01, 1/06, 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića 
na sjednici održanoj dana 11. rujna 2007. godine donosi  

  

ZAKLJUČAK  
o davanju  gradskih prostora na privremeno i povremeno korištenje 

Članak 1.  
Ovim Zaključkom utvrđuje se način pod kojim Gradsko poglavarstvo može dodijeliti poslovni 
prostor - uredski prostor u vlasništvu Grada Gospića (dalje u tekstu: prostor) na privremeno ili 

povremeno korištenje. 
Članak 2.  

Privremenim korištenjem u smislu ovog Zaključka smatra se kontinuirano svakodnevno ili 
periodično korištenje koje traje određeno vrijeme, a ne duže od pet godina. 

Povremenim korištenjem u smislu ovog Zaključka smatra se korištenje za kojim se potreba 
pojavljuje od vremena do vremena. 

Članak 3.  
Prostor se daje na korištenje uz naknadu. 

Naknada za privremeno korištenje prostora određuje se u mjesečnom iznosu od 30,00 kuna po 
kvadratnom metru.  

Naknada za povremeno  korištenje prostora određuje se  u iznosu od: 

1. 5,00 kn/m2 po satu za korištenje prostora za koje se iskazuje potreba korištenja 
povremeno;  

2. 3,00 kn/m2 po satu za korištenje prostora za koji se iskazuje potreba korištenja 
svakodnevno, a koje korištenje ne može trajati duže od četiri sata po danu.  

            U pravilu, na privremeno ili povremeno korištenje, ne daju se prostori koji služe za 
zadovoljavanje potrebe građana za opskrbom i uslužnim obrtničkim djelatnostima, kao i 

ulični lokali na atraktivnim lokacijama. 
Članak 4. 

Iznimno od odredbe stavka 1. članka 3., a u slučaju iz članka 5. ovog Zaključka, prostor se 
može dati na korištenje bez naknade. 

Članak 5. 
Bez naknade prostor se može dati  na korištenje: 

1. ustanovama kojima je osnivač Grad Gospić;  
2. udrugama građana koje promiču kulturne, športske, humanitarne i sl. aktivnosti, a od 

interesa za Grad Gospić;  
3. znanstvenim, obrazovnim i sl.  ustanovama od interesa za Grad Gospić;  

4. udrugama proisteklim iz Domovinskog rata;  
5. za rad vijeća mjesnih odbora i njihovih radnih tijela.  

Prilikom dodjele prednost ostvaruju udruge i ustanove ukoliko se njihova djelatnost  zasniva 
na aktivnostima koje promiču znanost, nove tehnologije, kulturu i obrazovanje.  

Članak 6. 



 

Uvjeti pod kojima se prostor daje na korištenje utvrđuje se Ugovorom o korištenju prostora.  
Ugovor s korisnikom se sklapa u pisanom obliku. 

Ugovor o privremenom ili povremenom korištenju prostora poglavito sadrži:  

1. podatke o ugovornim stranama,  
2. podatke o prostoru koji se daje na privremeno ili povremeno korištenje, podatke o 

poslovima, aktivnostima ili djelatnosti koju korisnik može obavljati u prostoru,  
3. iznos naknade za privremeno ili povremeno korištenje prostora i način plaćanja,  

4. otklanjanje eventualnih šteta,  
5. vrijeme trajanja privremenog ili povremenog korištenja,  

6. obveze korisnika glede korištenje prostora, režijski troškovi, te ostali troškovi proizašli 
sa osnove korištenja prostora,  

7. odredbe o prestanku ugovora.  

Članak 7.  
            Prostor se daje na korištenje temeljem podnesenog zahtjeva. 

            Zahtjev za korištenje prostora iz stavka 1. ovog članka obvezno sadrži: 

1. naziv, odnosno ime i prezime podnositelja zahtjeva,  
2. vrstu djelatnosti, aktivnosti ili poslova koja se želi obavljati u prostoru,  

3. vremensko razdoblje i dužinu trajanja korištenja prostora.  

Članak 8.  
Stručne, administrativne i tehničke poslove u svezi s davanjem na privremeno ili povremeno 

korištenje prostora obavlja Gradski upravni odjel za komunalnu djelatnost, stanovanje, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša. 

Članak 9.  

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

Klasa: 372-01/07-01/94 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 11. rujna 2007. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r.  

 

 

 

 



 

Na temelju članka 11. i 12. Odluke o komunalnom doprinosu Grada Gospića („Službeni 
vjesnik Grada Gospića“ br. 9/04, 8/06, 11/06) i članka 41. Statuta Grada Gospića („Službeni 

vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06, 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na 5. 
izvanrednoj sjednici održanoj dana 19. rujna 2007. godine donosi 

  

Z A K L J U Č A K  
o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa, 

Grad Gospić, za izgradnju Vatrogasne postaje Gospić, 
na k.č. br. 3734/1 k.o. Gospić 

I 

            Temeljem čl. 11. i 12. Odluke o komunalnom doprinosu Grada Gospića („Službeni 
vjesnik Grada Gospića“ br. 9/04, 8/06, 11/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića, u 

cijelosti, oslobađa od plaćanja komunalnog doprinosa, Grad Gospić, za izgradnju Vatrogasne 
postaje Gospić, na k.č. br. 3734/1 k.o. Gospić, u iznosu od 37.750,50 kn. 

II 

            Sredstva iz kojih će se namiriti iznos komunalnog doprinosa iz točke I ovog Zaključka 
osigurat će se u Proračunu Grada Gospića, iz drugih izvora Proračuna.  

III 

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

Klasa: UP/I -363-02/07-01/55 
Urbroj: 2125/01-02-07-03 
Gospić, 19. rujna 2007. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Na temelju članka 4. Pravila o stjecanju, raspolaganju i upravljanju s nekretninama (“Službeni 
vjesnik Grada Gospića” br. 5/97, 8/06) 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 11. rujna 2007. godine donosi 

  

Z A K LJ U Č A K 
o kupnji  zemljišta  za potrebe 

Mjesnog odbora Podoštra 

I 

            Odobrava se kupnja zemljišta za potrebe Mjesnog odbora Podoštra za izgradnju 
kapelice u naselju Podoštra i to: 

• k.č.br. 60/3,z.k.ul.br 1260, k.o. Lički Novi površine od 142 čhv,   
• k.č.br. 59/4, z.k.ul.br 1260, k.o. Lički Novi površine   93 čhv.  

  

II 

            Zemljište navedeno u točki I ovog Zaključka Grad Gospić kupit će po cijeni od   
38.000,00 kuna.  

III 

            Gradsko poglavarstvo Grada Gospića suglasno je da Gradonačelnik Grada Gospića, u 
ime Grada kao kupca, zaključi sa opunomoćenikom prodavatelja ugovor o kupoprodaji.  

IV 

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

                         
Klasa: 026-01/07-01/17 
Urbroj: 2125/01-02-07-03 
Gospić, 11. rujna 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 11. rujna 

2007. godine donosi  

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

Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar 
 I 

            Poslovni-uredski prostor na Trgu Stjepana Radića br. 4 u Gospiću, koji se nalazi na I 
katu, a sastoji se od 6 (šest) uredskih prostorija i 2 (dvije) ostave ukupne površine 120 m2, 
ustupa se na korištenje bez naknade na rok od 5 godina, Institutu društvenih znanosti Ivo 

Pilar, Marulićev trg 19/I, Zagreb,  u svrhe obavljanja redovne djelatnosti Područnog centra, a 
od interesa za Grad Gospić. 

II 

            Korisnik poslovnog-uredskog prostora iz točke I ovog Zaključka obvezuje se izraditi 
monografiju Grada Gospića i povijest Domovinskog rata na području Grada Gospića. 

 
III 

            Korisnik poslovnog-uredskog 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 ovlašćuje Gradonačelnika da po nastupu 
konačnosti ovog Zaključka  zaključi Ugovor o ustupanju prava korištenja poslovnog-uredskog 

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

V 

            Ovim Zaključkom stavlja se van  snage Zaključak o davanju na korištenje poslovnog-
uredskog prostora Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar („Službeni vjesnik Grada Gospića“ 

br. 5/07). 

VI 

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

Klasa: 372-01/07-01/51 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 11. rujna 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 11. rujna 

2007. godine donosi 

  

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

Veleučilištu „Nikola Tesla“ Gospić 
  

I 

            Poslovni-uredski prostor u poslovnom objektu Dr. A. Starčevića br. 17 u Gospiću, na I 
katu, koji se sastoji se od 1 (jedne) uredske prostorije, ukupne površine 20,24 m2, ustupa se 
na korištenje bez naknade, na rok od 5 godina, Veleučilištu „Nikola Tesla“ Gospić, u svrhe 

obavljanja redovne djelatnosti od interesa za Grad Gospić. 
 

II 

            Korisnik poslovnog-uredskog 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 ovlašćuje Gradonačelnika da po nastupu 
konačnosti ovog Zaključka  zaključi Ugovor o ustupanju prava korištenja poslovnog-uredskog 

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

IV 

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

Klasa: 372-01/07-01/90 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 11. rujna 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 11. rujna 

2007. godine donosi 

  

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

sa uredskom opremom UHDDR Ličko-senjske Županije 1990 - 1991 
  

I 

            Poslovni-uredski prostor sa uredskom opremom u zgradi Kulturno informativnog 
centra u Gospiću, Budačka br. 12, koji se nalazi na I katu, a sastoji se od 1 (jedne) uredske 

prostorije, ukupne površine 17 m2, ustupa se na korištenje bez naknade, na rok od 5 godina, 
UHDDR Ličko-senjske Županije 1990-1991, u svrhe obavljanja redovne djelatnosti Udruge 

proizašle iz Domovinskog rata. 
 

II 

            Korisnik poslovnog-uredskog 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 ovlašćuje Gradonačelnika da po nastupu 
konačnosti ovog Zaključka  zaključi Ugovor o ustupanju prava korištenja poslovnog-uredskog 
prostora sa uredskom opremom kojim će se pobliže urediti odnosi ugovornih strana iz točke I 

ovog Zaključka. 

IV 

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

             
Klasa: 372-01/07-01/89 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 11. rujna 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 11. rujna 

2007. godine donosi 

  

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

ŽKK „Gospić-Croatia osiguranje“ 

  
I 

            Poslovni-uredski prostor u poslovnom objektu Dr. A. Starčevića br.17 u Gospiću, na I 
katu, koji se sastoji se od 2 (dvije) uredske prostorije, ukupne površine 58,16 m2, ustupa se na 

korištenje bez naknade, na rok od 5 godina, ŽKK „Gospić-Croatia osiguranje“, u svrhe 
obavljanja redovne djelatnosti od interesa za Grad Gospić, s ciljem poticanja športskih 

aktivnosti u gradu Gospiću. 
 

II 

            Korisnik poslovnog-uredskog 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 ovlašćuje Gradonačelnika da po nastupu 
konačnosti ovog Zaključka  zaključi Ugovor o ustupanju prava korištenja poslovnog-uredskog 

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

IV 

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

Klasa: 372-01/07-01/93 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 11. rujna 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 11. rujna 

2007. godine donosi 

  

Z A K LJ U Č A K 
o ustupanju prava korištenja poslovnog-uredskog prostora 
Hrvatskom zavodu za poljoprivrednu savjetodavnu službu, 

Odsjeku Ličko-senjske Županije 
  

I 

            Poslovni-uredski prostor u poslovnom objektu Dr. A. Starčevića br. 17 u Gospiću, na I 
katu, koji se sastoji se od 1 (jedne) uredske prostorije, ukupne površine 23,90 m2, ustupa se 

na korištenje bez naknade, na rok od 5 godina, Hrvatskom zavodu za poljoprivrednu 
savjetodavnu službu, Odsjeku Ličko-senjske Županije, u svrhe obavljanja redovne djelatnosti 

od interesa za Grad Gospić. 
 

II 

            Korisnik poslovnog-uredskog 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 ovlašćuje Gradonačelnika da po nastupu 
konačnosti ovog Zaključka zaključi Ugovor o ustupanju prava korištenja poslovnog-uredskog 

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

IV 

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

Klasa: 372-01/07-01/91 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 11. rujna 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 11. rujna 

2007. godine donosi 

  

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

Hrvatskom stočarskom centru, Područnoj službi Gospić 

  
I 

            Poslovni-uredski prostor u poslovnom objektu Dr. A. Starčevića br. 17 u Gospiću, na I 
katu, koji se sastoji se od 1 (jedne) uredske prostorije, ukupne površine 26 m2, ustupa se na 
korištenje bez naknade, na rok od 5 godina, Hrvatskom stočarskom centru, Područnoj službi 

Gospić, u svrhe obavljanja redovne djelatnosti od interesa za Grad Gospić. 
 

II 

            Korisnik poslovnog-uredskog 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 ovlašćuje Gradonačelnika da po nastupu 
konačnosti ovog Zaključka  zaključi Ugovor o ustupanju prava korištenja poslovnog-uredskog 

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

IV 

            Ovim Zaključkom stavlja se van snage Zaključak o ustupanju poslovnog prostora bez 
naknade u ulici Dr. A. Starčevića br. 17, Klasa: 372-01/05-01/29, Urbroj: 2125/01-02-05-02 

od 12. travnja 2005. godine. 

V 

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

Klasa: 372-01/07-01/92 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 11. rujna 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 11. rujna 

2007. godine donosi 

  

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

Hrvatskoj radioteleviziji Zagreb, Javnoj ustanovi  
  

I 

            Poslovni-uredski prostor u zgradi Kulturno informativnog centra u Gospiću, Budačka 
12, prizemlje, koji se sastoji od dvije uredske prostorije ukupne površine 37,76 m2,  daje  se 
na korištenje Hrvatskoj radioteleviziji Zagreb, Javnoj ustanovi u svrhu obavljanja redovne 

djelatnosti Hrvatskog radija. 

II 

Poslovni-uredski prostor iz točke I ovog Zaključka, daje se na korištenje na rok od 5 godina, 
uz  naknadu od 30 kn/m2, što iznosi mjesečno 1.132,80 kn. 

III 

            Korisnik poslovnog-uredskog prostora iz točke I ovog Zaključka dužan je snositi 
nastale režijske troškove (el. energija, voda, telefon, grijanje, vodoprivrednu naknadu, te 

komunalnu naknadu po posebnom rješenju), kao i ostale troškove proizašle sa osnova 
korištenja poslovnog prostora. 

IV 

            Gradsko poglavarstvo Grada Gospića ovlašćuje Gradonačelnika da po nastupu 
konačnosti ovog Zaključka  zaključi ugovor o korištenju poslovnog-uredskog 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: 372-01/07-01/88 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 11. rujna 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 11. rujna 

2007. godine donosi 

  

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

Gradskoj organizaciji SDP-a Gospić 
  

I 

            Poslovni-uredski prostor u Gospiću, Dr. Ante Starčevića br. 18, I kat, ukupne površine 
11,07 m2,  daje  se na korištenje Gradskoj organizaciji SDP-a Gospić, u svrhu obavljanja 

redovne djelatnosti. 

II 

Poslovni-uredski prostor iz točke I ovog Zaključka, daje se na korištenje na rok od 5 godina, 
uz  naknadu od 30 kn/m2, što iznosi mjesečno 332,10 kn. 

III 

            Korisnik poslovnog-uredskog 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 ovlašćuje Gradonačelnika da po nastupu 
konačnosti ovog Zaključka zaključi ugovor o korištenju poslovnog-uredskog 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: 372-01/07-01/65 
Urbroj: 2125/01-02-07-04 
Gospić, 11. rujna 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 11. rujna 

2007. godine donosi 

  

Z A K LJ U Č A K 
o  izmjeni i dopuni  Zaključka o ustupanju prava  

korištenja poslovnog-uredskog  prostora  
Hrvatskom radiu - radio Gospiću 

  
I 

            Točka I Zaključka o ustupanju prava korištenja poslovnog-uredskog prostora 
Hrvatskom radiu-radio Gospiću („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 06/07), mijenja se i 

glasi: 

            „Poslovni-uredski prostor u zgradi Kulturno informativnog centra u Gospiću, Budačka 
br.12, I kat, koji se sastoji od 6 (šest) uredskih prostorija i hodnika ukupne površine 104,63 

m2, ustupaju se na korištenje bez naknade na rok od 5 godina, Hrvatskom radiu-radio 
Gospiću, u svrhe obavljanja redovne djelatnosti od javnog interesa“. 

  

II 

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

Klasa: 372-01/07-01/66 
Urbroj: 2125/01-02-07-04 
Gospić, 11. rujna 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 11. rujna 

2007. godine donosi  

  

Z A K LJ U Č A K 
o izmjeni Zaključka o izmjeni i  

dopuni Zaključka o davanju  na korištenje  
poslovnog prostora Centru za krš 

  
I 

U Zaključku o izmjeni i dopuni Zaključka o davanju  na korištenje poslovnog prostora Centru 
za krš  („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 5/07), točka II briše se. 

II 

            Gradsko poglavarstvo Grada Gospića ovlašćuje Gradonačelnika da po nastupu 
konačnosti ovog Zaključka zaključi Aneks II ugovoru o davanju na korištenje poslovnog 

prostora  Klasa: 372-01/07-01/05, Ur.br: 2125/01-02-07-03 od 12. 02. 2007. godine. 

III 

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

Klasa: 372-01/07-01/05 
Urbroj: 2125/01-02-07-08 
Gospić, 11. rujna 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), i članka 12 i 15., Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine„ br. 117/01 i 92/05), 
Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na 5. izvanrednoj sjednici održanoj dana 19. rujna 2007. 

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 dodatne radove na izgradnji građevine 

 Centra za socijalnu skrb Gospić 

I 

            Osniva se Stručno povjerenstvo za postupak izravne pogodbe u pregovaračkom 
postupku, bez objave poziva za nadmetanje, za dodatne radove na izgradnji građevine Centra 
za socijalnu skrb Gospić  u sastavu:                                                                                              

1. Marta Grgurić, dipl. učitelj - predsjednik 

2. Pavao Pavelić, dipl. ing. - član 

3. Ankica Brajković - član 

II 

Stručno povjerenstvo iz točke I ovog Zaključka priprema i provodi postupak izravne pogodbe 
u pregovaračkom postupku, bez objave poziva za nadmetanje, za dodatne radove na izgradnji 

Centra za socijalnu skrb.   
Članovi 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. 
Ev. br. Nabave IP/01-07. 

IV 

            Predmet postupka je izravna pogodba u pregovaračkom postupku bez objave poziva za 
nadmetanje za dodatne radove na izgradnji  građevine Centra za socijalnu skrb Gospić. 

V 

            Planirana vrijednost radova iz točke II ovog Zaključka je 209.710,05  kn bez PDV-a, 
temeljem čl. 12. st. 6.  t.1. alineja 3. Zakona o javnoj nabavi („N.N.“ br. 117/01 i 92/05). 

VI  



 

            Plaćanje se vrši sukladno investicijskom projektu po ispostavljenim fakturama 
izvođača radova nakon završetka radova, a isplate se vrše iz Državnog proračuna. 

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 („NN“ br. 117/01 i 92/05). 

VIII 

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

  

Klasa: 361-01/07-01/32 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 19. rujna 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 11. rujna 2007. godine donosi 

  

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

 ograničeni postupak nabave za izradu Idejnog 
rješenja dijela kanalizacije Grada Gospića  

I  

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave za izradu Idejnog rješenja 
kanalizacije  Grada Gospića za dio Bilajske ulice, sve ulice u gradskoj četvrti omeđene 

ulicama Bilajskom, Jasikovačkom i Dubrovačkom, Žabičke ulice - od križanja s ulicom 9. 
gardijske brigade Hrvatske vojske prema Žabici, Jasikovačke ulice - od križanja s ulicom 9. 
gardijske brigade Hrvatske vojske prema Divoselu i Lipovske ulice -  od ulice 118. brigade 

Hrvatske vojske prema HEP-u u 
sastavu:                                                                                             

1. Pavao Pavelić, dipl. ing. - predsjednik 

2. Mile Uremović, dipl. ing. - član 

3. Ivan Biljan, oec. - 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: 361-01/07-01/30 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 11. rujna 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 11. rujna 2007. godine donosi 

  

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

ograničeni postupak nabave izrade Projektne dokumentacije za  regulaciju i  
organizaciju prometnih tokova u 

Gradu Gospiću 

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave za izradu Projektne 
dokumentacije  za regulaciju i organizaciju prometnih tokova u Gradu Gospiću u 

sastavu:                                                                                             

1. Luka Matijević, dipl. ing. - predsjednik 

2. Nenad Bubaš - član 

3. Ivan Biljan, oec – 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: 361-03/07-01/27 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 11. rujna 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 11. rujna 2007. godine donosi 

  

Z A K L J U Č A K  
 o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeni 
postupak nabave izrade Projektne dokumentacije  

za sanaciju i uklanjanje postojećeg  objekta Doma kulture u  
Ličkom Osiku u ulici Hrv. časnika I.Č. Baje, uništenog   

tijekom okupacije u Domovinskom ratu 

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave za izradu Projektne 
dokumentacije za sanaciju i uklanjanje postojećeg objekta Doma kulture u Ličkom Osiku u 

ulici Hrv. časnika I.Č. Baje, uništenog tijekom okupacije u Domovinskom ratu, u 
sastavu:                                                                                             

1. Pavao Pavelić, dipl. ing.  - predsjednik 

2. Nenad Bubaš - član 

3. Ivan Biljan, oec. - 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: 361-01/07-01/28 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 11. rujna 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 11. rujna 2007. godine donosi 

  

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

ograničeni postupak nabave uredske opreme 
za rad UHDDR-a Ličko-senjske Županije 1990 - 1991 

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave uredske opreme za rad 
UHDDR-a Ličko-senjske Županije 1990 - 1991  u 

sastavu:                                                                                             

1. Ivan Biljan, oec. - predsjednik 

2. Nenad Bubaš - član 

3. Vesna Uremović - 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: 361-01/07-01/27 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospi, 11. rujna 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 5. izvanrednoj 
sjednici održanoj dana 19. rujna 2007. godine donosi  

  

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

ograničeni postupak nabave za sanaciju krova Športske dvorane 

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave za sanaciju krova Športske 
dvorane u sastavu:                                                                                             

1. Pavao Pavelić, dipl. ing. - predsjednik 

2. Milan Mataija - 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: 361-01/07-01/31 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 19. rujna 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 11. rujna 2007. godine donosi  

  

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

ograničeni postupak nabave za opremanje  
atrija u KIC-u Gospić 

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave za  opremanje atrija u KIC-u 
Gospić u sastavu:                                                                                             

1. Ivan Biljan, oec. - 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: 361-01/07-01/24 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 11. rujna 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 11. rujna 2007. godine donosi  

  

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

ograničeni postupak nabave za ugradnju klima 
uređaja u kinu „Korzo“ 

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave za ugradnju klima uređaja u 
kinu „Korzo“ u sastavu:                                                                                             

1. Ivan Biljan, oec. - 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: 361-01/07-01/25 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 11. rujna 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 11. rujna 2007. 

godine donosi  

  

Z A K L J U Č A K  
 o  odobrenju financijskih sredstava za nabavu   

uredske opreme za rad UHDDR Ličko senjske Županije 1990-1991 

I  

Odobravaju se financijska sredstva za nabavu uredske opreme za rad UHDDR  Ličko-senjske 
Županije 1990-1991 u iznosu od 78.425,20 kn (u cijenu je uključen PDV 

22%).                                                                                          

                                                
II 

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

Klasa: 402-01/07-01/181 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 11. rujna 2007. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AKTI VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA GOSPIĆA 

 

Na temelju članka 26. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ 
br. 155/02), Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Gospića na konstituirajućoj sjednici 

održanoj dana 04. rujna 2007. godine donijelo je 

O D L U K U 
o izboru predsjednika Vijeća srpske 
nacionalne manjine Grada Gospića 

I  

Za predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Gospića bira se Đorđe Gvozdić iz 
Medka. 

II 

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

Broj: 2/2007 
Gospić, 04. rujna 2007. godine 

  

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE 
MANJINE GRADA GOSPIĆA 

PREDSJEDATELJ VIJEĆA 
Vaso Mandarić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Na temelju članka 26. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ 
br. 155/02),  Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Gospića na konstituirajućoj sjednici 

održanoj dana 04. rujna 2007. godine, donijelo je 

O D L U K U 
o izboru zamjenika predsjednika Vijeća srpske 

nacionalne manjine Grada Gospića 

I  

Za zamjenika predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Gospića bira se Stanko 
Graovac iz Pavlovca. 

II 

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

Broj: 3/2007 
Gospić, 04. rujna 2007. godine 

  

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE 
MANJINE GRADA GOSPIĆA 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 
Đorđe Gvozdić, v.r. 

 


