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Na temelju članka 28. Zakona o prostornom uređenju („N.N.“ br. 30/94, 68/98, 61/00, 
32/02 i 100/04), članka 325. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („N.N.“ br. 
76/07) i članka 13. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 

07/01, 01/06 i 03/06), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 06. 
studenog 2007. godine donijelo je 

O D L U K U  
o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja lokacije  

trgovačkog centra „LIDL“ u Gospiću 

Članak 1. 
Donose se Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja lokacije trgovačkog centra 

„LIDL“ u Gospiću. 

Članak 2. 
Plan je sadržan u elaboratu Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja lokacije 

trgovačkog centra „LIDL“ u Gospiću, koji se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela. 

FF. SADRŽAJ ELABORATA PLANA  

  

Članak 3. 
Tekstualni dio elaborata Plana sadrži: 

33. OBRAZLOŽENJE  

1.0.         POTREBA  I RAZLOZI IZRADE       
2.0.        PRAVNA OSNOVA I PROVEDENA PROCEDURA  

3.0.        OPSEG PROVEDENIH IZMJENA I DOPUNA  
4.0.        IZMJENE I DOPUNE TEKSTUALNOG OBRAZLOŽENJA       

5.0.        IZMJENE I DOPUNE ODREDBI ZA PROVOĐENJE 

Članak 4. 
Grafički dio elaborata Plana sadrži: 

0.    GRANICA OBUHVATA PLANA                                                                          
1:1000 

1.     DETALJNA NAMJENA POVRŠINA                                                                   
1:1000 

2.    PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA  
INFRASTRUKTURNA MREŽA - PROMET                                                       

1:1000 



 

2.1. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA  
INFRASTRUKTURNA MREŽA - TELEKOMUNIKACIJE                1:1000 

2.2. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA  
INFRASTRUKTURNA MREŽA - ELEKTROENERGETIKA                              

1:1000 
2.3. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA  

INFRASTRUKTURNA MREŽA -VODOOPSKRBA                                          
1:1000 

2.4. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA  
INFRASTRUKTURNA MREŽA -ODVODNJA OTPADNIH i  

oborinskih  VODA                                                                                                 1:1000 
3.     UVJETI GRADNJE 

1                                                                                     1:1000 
3.1.  UVJETI GRADNJE 2                                                                                     

1:1000 

  

B. IZMJENE I DOPUNE ODREDBI ZA PROVOĐENJE PLANA  

  

Članak 5. 
U članku 5. mijenja se stavak (1) na način da se brišu riječi „Prostornog plana bivše 

općine Gospić“ i „(u fazi donošenja)“.  

Članak 6. 
Članak 15. mijenja se na slijedeći način: 

- u stavku (1) mijenja se druga alineja u cijelosti novim tekstom koji glasi: „- zona 
mješovite namjene - pretežito stambene sa oznakom M1,“  

- stavak (3) se mijenja u cijelosti novim tekstom koji glasi: „(3) Unutar prizemne 
etaže mješovite namjene - pretežito stambene oznake M1 nije dozvoljena  izgradnja  
sadržaja koji ostvaruju povećanu buku, mirise ili drugi negativni utjecaj na okolni 

prostor. 

Članak 7. 
Članak 16. mijenja se na slijedeći način: 

- u stavku (1) mijenja se druga alineja u cijelosti novim tekstom koji glasi:  „planirana 
izgradnja novih građevina mješovite namjene pretežito stambene - oznake M1, 

predviđa se na ukupnoj površini od 2.333 m2, sa planiranim dvjema parcelama, te 
maksimalno izgrađenom površinom  pod objektima (40% parcele) veličine 934  m2. „ 

- stavak (2) mijenja se na slijedeći način:  (2)Nove prometne površine obuhvaćaju 
rekonstrukciju postojeće Budačke ulice te poboljšanje prometnog standarda 

(izgradnjom treće trake),  prvenstveno kao dio prometnog pristupa do objekta 
trgovačkog centra, izgradnjom nove pristupne prometnice gimnaziji i dvorani, te 

izgradnjom nove prometnice prema objektima mješovite namjene - pretežito 
stambene.  Ovim rješenjem dolazi do povećanja postojećih  prometnih površina, te iste 



 

u okviru planirane namjene površina iznose 0,34 ha ili 12,6% ukupnog planom 
obuhvaćenog prostora.  

- stavak (4) mijenja se tako da se riječi „postojećeg objekta“ zamjenjuju riječima 
„postojećih objekata“. 

Članak 8. 
U članku 18. stavak (2) mijenja se druga alineja novim tekstom koji glasi: „građevina 
mješovite namjene pretežito stambene - oznake M1 (građevine 4 i 5)  sa minimalnom 

veličinom parcele 1.000 m2. „ 

Članak 9. 
U članku 19. mijenja se tekst u zagradi novim tekstom koji glasi:  „(objekt 2 i 3)“. 

Članak 10. 
Članak 21. mijenja se na slijedeći način: 

-  alineja 2 se mijenja novim tekstom koji glasi: „građevine mješovite namjene 
pretežito stambene - M1 (oznake 4 i 5) sa maksimalnom  izgrađenosti parcele koja 

iznosi Kig = 0,4, 

- alineja 3 se mijenja novim tekstom koji glasi: „stambeno-poslovni objekti namjene 
M1  (oznake 2 i 3) sa maksimalnom  izgrađenosti parcele koja iznosi Kig = 0,50,“ 

Članak 11. 
Članak 23. mijenja se na slijedeći način: 

- alineja 1,2 i 3 stavka (1) mijenja se na način: 

2. lokacija 1                            = P ili 10 m  
3. lokacija 2                            = P+1+SP  ili 9,0 m  
4. lokacija 3                            = P+1+SP ili 9,0 m  
5. lokacija 4                            = P+1+SP  ili 9,0 m  
6. lokacija 5                            = P+1+SP ili 9,0 m  

Članak 12. 
U članak 27. mijenja se stavak (2) na način da se brišu riječi „i športsko-rekreacijske 

namjene“, a iza riječi „stambeno-poslovnog objekta“ dodaju se riječi „ mješovite 
namjene M1“ 

Članak 13. 
U članku 29. mijenja se alineja 2, tako da se briše tekst, a dodaje novi: „-            dvije 

(2) lokacije sa objektom označenim sa br. 4 i 5 kao mješovite namjene- pretežito 
stambene - M1“.“ 

Članak 14. 
U članku 31. brišu se brojke „1-2“ i zamjenjuju brojkama „1-5“.  

Članak 15. 
U članku 32.  riječ „lokacije“ zamjenjuje se riječju „lokacija“. 



 

Članak 16. 
Članak 34.  mijenja se novim tekstom koji glasi: 

„U okvirima lokacija na kojima se prema ovom Planu predviđa daljnja izgradnja 
poslovne namjene - pretežito trgovačke („LIDL“) i mješovite namjene - pretežito 

stambene na građevnoj čestici ovisno o tipologiji  izgradnje i koncentraciji sadržaja 
javne namjene,  uvjetuju se slijedeći parametri: 

7. Lokacija poslovne namjene - pretežito trgovačke sa sadržajem javne namjene 
(prodajni prostor - „LIDL“) (objekt s oznakom 1)  

8. Udaljenost gradivog dijela građevne čestice prema javnoj prometnoj površini 
Ulici Budačkoj (obvezni građevni pravac postavlja se na udaljenost od 58 m-

62,5 m), dok se prema javnoj prometnoj površini - ulici prilaz dvorani 
postavlja na minimalnu udaljenost od 3,0 m, te udaljenost ruba planirane 

građevine prema osnovnoj školi minimalno 3,0 m, te udaljenost ruba planirane 
građevine prema novom objektu športa i rekreacije - bazen s oznakom R4 na 

udaljenosti od 30 m.  

  

9. Lokacija mješovite namjene - pretežito stambene (objekti  s oznakom 4 i 5)  
10. Udaljenost gradivog dijela građevne čestice prema javnoj prometnoj površini - 

novoplaniranoj ulici (obvezni građevni pravac) postavlja se na udaljenost 5,0 
m, a od postojeće zone poslovne namjene 3,0 m od parcele, dok se od drugih 

rubova čestice osigurava udaljenost od minimalno 3,0 m. 
             Na lokaciji postojećih objekata stambeno-poslovne namjene (objekti 

oznake 2 i           3) moguće su sve dogradnje i nova izgradnja pomoćnih - 
pratećih objekata na minimalnoj udaljenosti 3,0 m od rubova parcele.“  

Članak 17. 
U članku 35. brišu se brojke „1-2“, a dodaju „1,4 i 5“. 

Članak 18. 
U članku 36. stavak (1) mijenja se alineja 3, na način: 

(1)          Obzirom na različitu tipologiju izgradnje unutar pojedinih dijelova prostora 
obuhvaćenog DPU-om predviđen je i različit tretman građevnih čestica pa se za 

pojedine zone predviđa slijedeće uređenje neizgrađenog prostora: 

11. Parcela mješovite namjene - pretežito stambene uređuje se kroz sadnju vegetacije te 
djelomično popločavanje prostora između objekta i javne prometne površine.   Na stražnjem 

dijelu parcele moguće je izvesti građevine sa pomoćnim i pratećim sadržajem visine P (unutar 
gradivog dijela čestice) na način da isti svojom funkcijom ne utječu na kvalitetu života i rada, 

odnosno nemaju negativan utjecaj na okoliš na predmetnoj i okolnim parcelama. „  

Članak 19. 
U članku 37. mijenja se stavak (3) na način: 

(3)Na lokaciji gdje je planirana izgradnja mješovite namjene - pretežito stambene 
ograda se može izvesti po svim rubovima parcela. Za izgradnju ograde primjenjuju se 

kriteriji iz stavka (2) ovog članka.  



 

Članak 20. 
Članak 39. mijenja se na sljedeći način: 

- stavak (1) mijenja se na način: 
(1)Unutar područja obuhvata DPU-a planiraju se nove ulice, jedna širine 9,0 m 

(1,5+6,0+1,5) kojom se omogućava prilaz pojedinim objektima unutar ove zone  prilaz 
gimnaziji i športskoj dvorani, te druga ulica širine 8,5 m kojom se omogućava prilaz 

objektima mješovite namjene, pretežito stambene.  

- stavak (2) mijenja se na način: 
(2)Glavna gradska ulica - Budačka rekonstruira se u potezu od trgovačkog centra 
„Lidl“ do poslovnog objekta Hrvatskih šuma na širinu kolnika 9,0 m uz obveznu 

izvedbu treće trake za lijeve skretače. 

Članak 21. 
U članku 41. brišu se riječi „i športsko-rekreacijska namjena“. 

Članak 22. 
U članku 43. mijenja se stavak (2) na način: 

(2)          U okviru parcele pojedine namjene potrebno je osigurati slijedeći standard 
parkirališnog prostora: 

-              trgovačko-poslovni centar, 40 parking mjesta /1000 m2 BRP 
-              zona mješovite namjene, pretežito stambene uz uvjet 1 parkirno mjesto po 

stambenoj jedinici, te 1 parkirno mjesto za 40 m2 BRP poslovnog prostora.   

Članak 23. 
Članak 45. mijenja se na sljedeći način: 

(1)          Unutar razmatranog područja DPU-a realizirana je mreža  pješačkih 
komunikacija i površina u Budačkoj ulici,   planiranoj ulici uz gimnaziju, te uz 

planiranu prometnicu prema objektima mješovite namjene - pretežito stambene M1.   

Članak 24. 
Članak 46. mijenja se na sljedeći način: 

(1)          Zahvati na postojećoj prometnoj mreži predviđaju se  na dijelu Budačke ulice 
radi njezinog  proširenja i suvremene obrade površine te se ista uređuje sa 

minimalnom širinom od 13,0 m (kolnik+pješačke površine).   

Članak 25. 
Članak 49. briše se u cijelosti. 

Članak 26. 
Članak 50. mijenja se na sljedeći način: 

- stavak (1) mijenja se na način da se brojevi 1-2 zamjenjuju brojevima 1-5 
- stavak (2) mijenja se na način da se riječi „športa i rekreacije - dvorana“ zamjenjuju 

riječima „mješovite namjene, pretežito stambene“. 

Članak 27. 
U članku 57. mijenja se alineja 1 tako da se brišu riječi „i športsko-rekreativne 

namjene - bazen“. 



 

Članak 28. 
U članku 58. mijenja se stavak (1) tako da se brišu riječi „i športsko-rekreativne - 

bazen“. 

Članak 29. 
Članak 59. mijenja se, tako da novi tekst glasi: „Određeni dio zelenih površina 

prisutan je i u okviru mješovite namjene - pretežito stambene na građevnim česticama 
jednoobiteljskih  slobodnostojećih stambeno-poslovnih građevina (građevine 2, 3, 4 i 

5), na kojima se  uvjetuje izvedba uređenih zelenih površina na rubnim dijelovima 
građevne čestice.“ 

Članak 30. 
Članak 61. mijenja se na sljedeći način: 

- stavak (2) mijenja se na način tako da glasi: 
„(2)        Unutar novih parcela mješovite namjene - pretežito stambene M1 moguće je 

izvesti samo jednu stambenu građevinu,  sve u okvirima ograničenja maksimalne 
izgrađenosti (Kig = 0,4) i iskoristivosti parcele (Kis = 1,2), te maksimalne visine 
stambeno-poslovne građevine P+1+SP.   Izgradnja zasebnih manjih pomoćnih 

građevina dozvoljena je u okvirima ograničenja maksimalne izgrađenosti Kig = 0,4,   
maksimalne visine P. „ 

- stavak (3) mijenja se na način da se riječi „postojećoj stambeno-poslovnoj parceli“ 
zamjenjuju riječima „postojećim stambeno-poslovnim parcelama“. 

- stavak (4) mijenja se na način da se brišu riječi „športsko-rekreacijske namjene“ i 
zamjenjuju riječima „mješovite namjene, pretežito stambene“. 

- stavak (5) mijenja se na način da se riječ „stambeno-poslovnoj parceli“ zamjenjuje 
riječju „stambeno-poslovnim parcelama“ . 

Članak 31. 
U članku 62. mijenja se stavak (2) na način da se brišu riječi „športsko-rekreacijske 

namjene (bazen)“.  

Članak 32. 
Članak 63. mijenja se na sljedeći način: 

 (1)         Parcelacijom  prikazanom u grafičkim prilozima Plana (kartografski prikaz 
br.3) a kako je to opisano u članku 62. ovih Odredbi, utvrđena je veličina građevne  
čestice za izgradnju poslovne namjene pretežito trgovačke (oznaka 1) te ista iznosi 
8687 m2,  utvrđena je veličina građevne čestice za izgradnju mješovite namjene, 

pretežito poslovne (oznaka 4) , te ista iznosi 1.139 m2. * 

                Utvrđena je veličina građevne čestice za izgradnju mješovite namjene, 
pretežito poslovne (oznaka 5) , te ista iznosi 1.194 m2. * 

Veličina parcele mješovite namjene  (pretežito stambene) (oznaka 2) iznosi  969 m2*  
Veličina parcele mješovite namjene  (pretežito stambene) (oznaka 3) iznosi  730  m2*.  



 

* Podaci postojećih površina parcela korišteni - Državna geodetska uprava   - 
ispostava katastar Gospić (mjereno računarom na katastarskoj podlozi). 

Članak 33. 
U članku 64. mijenja se stavak (2) na način da se brišu riječi „i športsko-rekreacijsku 

namjenu“.  

Članak 34. 
U članku 66. mijenja se stavak (2) na način:  

                (2)          Na površinama planiranih građevnih čestica moguća je izgradnja 
objekata  poslovne namjene - pretežito trgovačke na lokaciji (1), a   na lokaciji  (4 i 5) 

moguća je izgradnja objekata mješovite namjene - pretežito stambene. 

Članak 35. 
U članku 67. mijenja se stavak (1) i (2) na način da se brojevi „1-3“ zamjenjuju 

brojevima „1-5“. 

Članak 36. 
U članku 68. mijenja se stavak (3) na način da se brojevi „1-2“ zamjenjuju brojevima 

„1-5“. 

Članak 37. 
U članku  70. briše se stavak (2). 

Članak 38. 
U članku 71. brojevi „1-2“ zamjenjuju se brojevima „1-5“. 

Članak 39. 
U članku 72. brišu se riječi „i športsko-rekreacijske namjene“. 

Članak 40. 
Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 

Klasa: 350-07/06-01/11 
Urbroj: 2125/01-01-07-21 
Gospić, 06. studenog 2007. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

 



 

Na temelju odredbe članka 18. i 22. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01. i 60/01. – vjerodostojno tumačenje i 129/05) 
i članka 6. i 13. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" broj 7/01, 
1/06, 3/06), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 06. studenog 

2007. godine donijelo je 

  

ODLUKU 
o provođenju postupka sklapanja Sporazuma o  

privremenom prijenosu obavljanja poslova iz nadležnosti 
Grada Gospića na Ličko – senjsku županiju 

  

Članak 1. 

            Utvrđuje se da će između Grada Gospića i Ličko - senjske županije biti 
pokrenut postupak sklapanja Sporazuma o privremenom prijenosu obavljanja poslova 

u svezi sa izdavanjem akata koji se odnose na izdavanje lokacijskih i građevinskih 
dozvola te drugih akata vezanih uz provedbu prostornog uređenja i građenja, a koje 

određuje Zakon o prostornom uređenju i gradnji („N.N.“ br. 76/07) na Ličko – senjsku 
županiju. 

Članak 2. 

            Zadužuje se Gradski upravni odjel za komunalnu djelatnost, stanovanje, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša da, u suradnji sa stručnim službama Grada Gospića i 

Ličko – senjske županije, pripremi tekst Sporazuma o privremenom obavljanju 
poslova. 
Članak 3. 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Gospića da potpiše Sporazum iz članka 2. ove 
Odluke.  
Članak 4. 

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

  

Klasa: 361-03/07-01/68 
Urbroj: 2125/01-01-07-03 
Gospić, 06. studenog 2007. godine                            

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

  



 

Na temelju čl. 13. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 
1/06, 3/06) i članka 9. i 10. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/07), Gradsko vijeće Grada Gospića na 

sjednici održanoj dana 06. studenog 2007. godine donijelo je  

ODLUKU  
o izboru članova Savjeta mladih Grada Gospića 

I  
U Savjet mladih Grada Gospića biraju se:  

                1. Željko Župan, Popa Marka Mesića 16, Gospić 
2. Tomislav Vrkljan, Smiljanska 96, Gospić 
3. Martina Serdar, Smiljanska 136, Gospić 
4. Nikola Rendulić, Vukšić, 20, Lički Osik 

5. Ivica Antonović, Kralja Tomislava 70, Gospić 
6. Blaženka Perša, Put pobjede HV bb, Gospić 

7. Dragana Horvatović, Dr. Franje Tuđmana 14, Gospić 
8. Ivan Biljan, Kaniža 67, Gospić 

9. Manda Batinić, Popa Frana Biničkog 20, Lički Osik 

II 
Članovi Savjeta mladih Grada Gospića biraju se vrijeme od dvije godine.  

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

Klasa: 011-01/07-01/05 
Urbroj: 2125/01-01-07-13 
Gospić, 06. studenog 2007. godine 

  

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

 

 

 



 

Na temelju čl. 13. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 
1/06 i 3/06) i točke IV. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 4/07), Gradsko vijeće Grada Gospića na 

sjednici održanoj 06. studenog 2007. godine, donijelo je 

 R J E Š E NJ E 
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za  

provedbu javnog natječaja za prodaju i zakup  
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

na području Grada Gospića 

 I 
Radi provedbe javnog natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića, imenuje se Povjerenstvo u 
slijedećem sastavu: 

12. Slaven Stilinović, dipl. ing., predsjednik  
13. Josip Kovačević, dipl. oec., član   

14. Anton Buneta, član  

 II 
Povjerenstvo otvara ponude pristigle na javni natječaj za prodaju i zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 
Gospića, vrši procjenu pristiglih ponuda i daje prijedlog odluke o izboru najpovoljnijih 

ponuditelja Gradskom vijeću Grada Gospića. 

III 
Mandat Povjerenstva traje do kraja mandata članova Gradskog vijeća Grada Gospića. 

IV 
Stručne, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo, obavljat će Upravni odjel 

za samoupravu i upravu Grada Gospića. 

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

Klasa: 320-02/07-01/20 
Urbroj: 2125/01-01-07-03 
Gospić, 06. studenog 2007. godine 

  

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 



 

 

  

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA GOSPIĆA 

 

Na temelju članka 14. Uredbe o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih 
planova („N.N.“ 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 29. listopada 2007. godine, donijelo je  

Z A K L J U Č A K  
o prihvaćanju Izvješća o javnoj raspravi i utvrđivanju konačnog prijedloga 

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja lokacije  
Trgovačkog centra „LIDL“ u Gospiću 

I 

            Prihvaća se Izvješće o javnoj raspravi i utvrđuje Konačni prijedlog Izmjena i 
dopuna Detaljnog plana uređenja lokacije trgovačkog centra „LIDL“ u Gospiću. 

II 

            Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Grada 
Gospića“. 
 
Klasa: 350-07/06-01/11 
Urbroj: 2125/01-02-07-18 
Gospić, 29. listopada 2007. godine 

 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r.  

 

 

 

 

 

 



 

Na temelju čl. 84 Zakona o prostornom uređenju i gradnji, u postupku izrade i 
donošenja Prostornih planova („N.N.“ br. 76/07 i čl. 41. Statuta Grada Gospića 

(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06 i 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada 
Gospića na sjednici održanoj dana 29. listopada 2007. god., donijelo je 

  

ZAKLJUČAK  
o usvajanju Izvješća o prethodnoj raspravi, 

u postupku izrade i donošenja Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja  
od Poslovne zone duž Pazariške ulice, i utvrđivanju  

 prijedloga Plana za Javnu raspravu  

  

I 

            Usvaja se Izvješće o prethodnoj raspravi, u postupku izrade i donošenja 
Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja od Poslovne zone duž Pazariške ulice, i 

utvrđivanju prijedloga Plana. 

II 

            Prijedlog utvrđenih Izmjena i dopuna DPU-a od Poslovne zone duž Pazariške 
ulice, uputit će se na Javnu raspravu sa Javnim uvidom.  

III 

            Mjesto i vrijeme Javnog uvida i javnog izlaganja objavit će se putem sredstava 
javnog priopćavanja. 

IV 

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

Klasa: 350-02/07-01/07 
Urbroj: 2125/01-02-07- 04 
Gospić, 29. listopada 2007. godine 

  

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r.  

 

 



 

Na temelju čl. 84 Zakona o prostornom uređenju i gradnji, u postupku izrade i 
donošenja Prostornih planova („N.N.“ br. 76/07 i čl. 41. Statuta Grada Gospića 

(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06 i 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada 
Gospića na sjednici održanoj dana 29. listopada 2007. god., donijelo je 

  

ZAKLJUČAK  
o usvajanju Izvješća o prethodnoj raspravi, 

u postupku izrade i donošenja Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog 
plana  

Zone sjeverozapad – Gospić, i utvrđivanju prijedloga  
Plana za Javnu raspravu  

  

I 

            Usvaja se Izvješće o prethodnoj raspravi, u postupku izrade i donošenja 
Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana Zone sjeverozapad – Gospić, i 

utvrđivanju prijedloga Plana. 

II 

            Prijedlog utvrđenih Izmjena i dopuna PUP-a Zone sjeverozapad – Gospić, 
uputit će se na Javnu raspravu sa Javnim uvidom.  

III 

            Mjesto i vrijeme Javnog uvida i Javnog izlaganja objavit će se putem sredstava 
javnog priopćavanja. 

IV 

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

  

Klasa: 350-02/07-01/09 
Urbroj: 2125/01-02-07-04 
Gospić, 29. listopada 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“ 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 29. listopada 2007. godine donosi  

  

ZAKLJUČAK 
o izmjenama i dopunama 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 

Članak 1. 
U Zaključku 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), u 
članku 6. stavku 2. riječ "dva" zamjenjuje se sa riječi "tri". 

Stavak 5. mijenja se i glasi: 
"Nakon isteka roka za podnošenje prijava odjel dostavlja prijave Povjerenstvu za 

obradu prijava i predlaganje liste prioriteta. Nepravovremene prijave kao i prijave za 
koje povjerenstvo za obradu prijava i predlaganje liste prioriteta utvrdi da sadrže 

nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi sadržaj prijedloga provedbe Programa neće 
se uzeti u razmatranje. 

Ako prijava sadrži manje formalne nedostatke Povjerenstvo za obradu prijava i 
predlaganje liste prioriteta zatražit će da Podnositelj dostavljenu prijavu dopuni u 

određenom roku. 
Ako u  utvrđenom dodatnom roku Podnositelj ne postupi na način utvrđen iz 

prethodnog stavka  ovog članka prijava neće biti uzeta u razmatranje."   
Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi: 

"Prijavu za sufinanciranje Programa ne mogu podnijeti vlasnici/suvlasnici građevine u 
kojoj obavlja djelatnost obveznik spomeničke rente koji ima evidentirano dugovanje 

prema Gradu Gospiću po toj osnovi." 
Članak 2. 

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

Klasa: 612-08/07-01/03 
Urbroj: 2125/01-02-07-04 
Gospić, 29. listopada 2007. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r.  

 

 



 

Na temelju čl. 3. Pravila o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 5/97), te članka 41. Statuta Grada Gospića 

(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06, 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada 
Gospića na sjednici održanoj dana 29. listopada 2007. g., donijelo je 

  

Z A K LJ U Č A K 
o prodaji građevinskih parcela u Zoni poslovnih namjena, Smiljansko polje 

I 
Ovim Zaključkom utvrđuju se uvjeti prodaje građevinskih parcela 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 

31 1572 35% P+1
32 1500 40% P+1
33 1550 40% P+1
34 1550 40% P+1
35 1480 40% P+1
36 (dio) 1520 40% P+1
38 (dio) 1465 40% P+1
39 (dio) 1496 40% P+1
40 1536 40% P+1
41 1485 40% P+1
42 1572 35% P+1
43 1890 35% P+1
44 1575 40% P+1
45 1575 40% P+1
46 1575 40% P+1
47 1683 30% P+1
48 1683 30% P+1
49 1575 40% P+1
50 1575 40% P+1
51 1575 40% P+1
52 1992 35% P+1
53 1674 30% P+1
54 1511 40% P+1
55 1511 40% P+1
56 1564 30% P+1
57 1564 30% P+1



 

58 1511 40% P+1
59 1511 40% P+1
60 1674 30% P+1

Točna površina dijela građevinskih parcela označenih brojevima 36, 38, 39, koje se 
dijelom nalaze u privatnom vlasništvu, biti će utvrđena naknadnim geodetskim 

mjerenjem, a prije objave javnog natječaja. 

Građevinske parcele namijenjene su za poslovnu djelatnost slijedećih namjena: 

15. industrijsko-proizvodni sadržaji  
16. obrtničko-proizvodni sadržaji  

17. uslužno-servisni sadržaji  
18. skladišno-distribucijski sadržaji  

19. trgovačko poslovni sadržaji  

III 

Građevinske parcele izložene prodaji opremljene su komunalnom infrastrukturom 
(voda, odvodnja otpadnih i oborinskih voda, NN električna mreža, javna rasvjeta, 

DTK, i priključci parcela na javni put). 
Urbanističko-tehnički uvjeti izgradnje i plan parcelacije utvrđeni su Detaljnim planom 

uređenja. 
Građevinske parcele se mogu prodati pojedinačno, dvije ili više njih zajedno, ako se 

radi o ostvarivanju većeg programa izgradnje.. 
Ukoliko se iskaže interes za kupnju više ili svih parcela zemljišnog bloka od strane 

jednog investitora, u cilju realizacije značajnijeg gospodarskog programa, Grad 
Gospić pristupit će izradi parcelacijskog elaborata za formiranje jedinstvene 

građevinske čestice, sukladno uvjetima utvrđenim Detaljnim planom uređenja Zone 
poslovnih namjena, Smiljansko polje. 

IV 

Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom 
predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva. 

V 
Početna prodajna cijene građevinskih parcela određuje se u iznosu od 30,00 kn/m2, 

ukoliko se na istima ostvaruje izgradnja objekta za industrijsko-proizvodne ili 
obrtničko-proizvodne sadržaje, dok se za ostale sadržaje predviđene točkom II. Ovog 

Zaključka određuje početna prodajna cijena od 70,00 kn/m2. 
Početna prodajna cijena umanjuje se za 10% , ako se radi o ponudi za kupnju i 

objedinjavanje 10 ili više građevinskih parcela u jedinstvenu građevinsku parcelu u 
svrhu izvođenja većeg gospodarskog projekta. 

VI 

Građevinske parcele izložit će se prodaji putem javnog natječaja, a najprihvatljivijim 
ponuđačem smatrat će se onaj tko predloži zapošljavanje većeg broja radnika, 

ostvarenje predloženog programa u kraćem vremenu, ima sjedište tvrtke na području 



 

Grada Gospića, te ponudi najvišu cijenu zemljišta po m2. 
Uz ove kriterije za ocjenu najprihvatljivijeg ponuđača vrednuje se dosadašnje 
poslovanje tvrtke, planirana djelatnost i sl., a što će dodatno biti utvrđeno kroz 

natječaj. 

VII 

S izabranim ponuditeljem zaključit će se kupoprodajni ugovor, u kojem se prema 
interesu poduzetnika može definirati plaćanje u dva anuiteta.  

VIII 

Grada Gospić zadržava pravo upisa tereta na kupljenu nekretninu u zemljišnoj knjizi, 
kojim će se spriječiti otuđenje i terećenje iste, sve do realizacije planiranog projekta. 

Ukoliko kupac u roku od 6 mjeseci od kupnje zemljišta ne pokrene postupak ishođenja 
građevinske dozvole, ili ako kupac nakon potpisivanja ovog ugovora u roku od 2 

godine ne započne s obavljanjem djelatnosti u zoni, ili ako promjeni djelatnost koja 
nije u skladu sa onom za koju je dodijeljeno zemljište, prodavatelj može raskinuti 

kupoprodajni ugovor i ima pravo nazadkupa zemljišta, po istoj kupoprodajnoj cijeni 
utvrđenoj u ugovoru. 

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 

Stupanjem na snagu ovog Zaključka, poništava se Zaključak o prodaji građevinskih 
parcela označenih brojevima 53, 54,55, 56, 57, 58, 59, 60 u Zoni poslovnih namjena, 

Smiljansko polje („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 5/07). 

XI 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 
Grada Gospića“. 
 
Klasa: 940-02/07-01/02 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 29. listopada 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 29. listopada 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 u prizemlju - desno, netto građevinske površine 48,37 m2, u 

ulici Vile Velebita  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 
64.269,67 (1.328,71 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: 370-05/07-01/19 
Urbroj: 2125/01-02-07-03 
Gospić, 29. listopada 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 29. listopada 2007. g., donijelo 

je 

  

Z A K LJ U Č A K 
o kupnji nekretnina označenih kao kat. čest. br. 648/9 i 648/10, k.o.  

Divoselo putem izravne pogodbe 

  

I 

Grad Gospić za potrebe provedbe zahvata sanacije i zatvaranja odlagališta 
komunalnog otpada Rakitovac, Gospić, koji provodi sa Fondom za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost RH, pristupit će kupnji nekretnina označenih kao kat. 
čest. br. 648/9, površine 1ha 66a 85m2 i 648/10, površine 2ha 75a 29m2, k.o. 

Divoselo (u naravi poljoprivredno zemljište), izravnom pogodbom.  

II 

Kupoprodajna cijena nekretnina bit će predmet izravne pogodbe, a na temelju 
procijenjene tržišne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta na području Grada Gospića, 

od strane ovlaštenog sudskog vještaka. 

III 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Gospića za potpisivanje kupoprodajnog ugovora. 

IV 

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

  

Klasa: 940-01/07-01/38 
Urbroj: 2125/01-02-07-03 
Gospić, 29. listopada 2007. godine 

  

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r.  

 



 

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („NN“ br. 117/01, 92/05) 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 29. listopada 2007. 
godine donosi 

  

ZAKLJUČAK 
o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja 

za održavanje nerazvrstanih cesta Grada Gospića za period 2008 - 2011 god. 

  

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za provedbu javnog nadmetanja za održavanje 
nerazvrstanih cesta Grada Gospića za period 2008 – 2011 god. u sastavu: 

              1. Nenad Bubaš  - predsjednik 
2. Katarina Devčić - član 
3. Ivana Orešković - član 

 
II 

Stručno povjerenstvo iz točke I ovog Zaključka priprema i provodi postupak nabave  
usmjerava rad stručnih službi naručitelja, neovisnih stručnih osoba ili zastupnika koje 

naručitelj ovlasti za obavljanje određenih poslova vezanih za potrebe postupka nabave. 
Članovi Stručnog povjerenstva odgovorni su za svoj rad naručitelju. 

U slučaju sukoba interesa članovi Povjerenstva mogu tražiti zamjenu i dati objašnjenje 
svog stava ako se ne slažu sa stavom većine i to unijeti u zapisnik. 

III 

Naručitelj nabave je Grad Gospić, Budačka 55, Gospić, MB  0441015. 

IV 

Predmet postupka nabave je održavanje nerazvrstanih cesta Grada Gospića za period 
2008 – 2011 god. Nabava se vrši putem poziva za javno nadmetanje objavljenog u 

“Narodnim novinama” ili drugim sredstvima priopćavanja  uz uvjet da nije objavljeno 
prije nego u “Narodnim novinama”. Rok za dostavu ponuda utvrđuje se sukladno 

odredbama Zakona o javnoj nabavi (“N.N.” br. 117/01 i 92/05). 

V 

Planirana vrijednost nabave iz točke IV ovog Zaključka je 24.000.000,00  kn (nije 
uključen PDV 22 %).  

VI 



 

            Plaćanje se vrši sukladno po ispostavljenim fakturama Izvoditelja, a isplate se 
vrše iz sredstava za nabavu osiguranih u gradskom proračunu. 

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 (“N.N.” 117/01). 

VIII 

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

  

Klasa: 340-03/07-01/36 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 29. listopada 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 29. listopada 2007. godine donosi 

  

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

ograničeni postupak nabave za izradu Idejnog rješenja 
kolektivne stambene izgradnje u Pazariškoj ulici u Gospiću 

  
I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave, otvaranje i odabir 
ponuda za izradu Idejnog rješenja kolektivne stambene izgradnje u Pazariškoj ulici u 

Gospiću u sastavu:    

1. Katica Prpić, dipl. ing. - predsjednik 
2. Marta Grgurić, dipl. učitelj - član 

3. Pavao Pavelić, dipl. ing. - član 

II 

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

III 

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

Klasa: 361-02/07-01/20 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 29. listopada 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 29. listopada 2007. godine donosi 

  

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

ograničeni postupak nabave za izradu Idejnog rješenja i  
Projektne dokumentacije KIC-a Lički Osik 

 I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave za izradu Idejnog 
rješenja i  

Projektne dokumentacije KIC-a Lički Osik u sastavu: 

1. Marta Grgurić, dipl. učitelj - 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“. 

GRADSKO POGLAVARSTVO 
Klasa: 361-01/07-01/34 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 29. listopada 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 29. listopada 2007. godine donosi 

  

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

ograničeni postupak nabave za izradu Projektne dokumentacije  
za izgradnju nogostupa uz državnu cestu D - 25 

  
I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave, otvaranje i odabir 
ponuda za izradu Projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa uz državnu cestu D 

– 25  u sastavu:  

1. Pavao Pavelić, dipl. ing.- 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: 340-03/07-01/38 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 29. listopada 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 29. listopada 2007. godine donosi 

  

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

ograničeni postupak nabave za izvođenje radova na  
izgradnji biciklističkih staza Jadovno  

  
I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave za izvođenje radova na 
izgradnji biciklističkih staza Jadovno u 

sastavu:                                                                                             

1. Pavao Pavelić, dipl. ing. - 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: 340-03/07-01/37 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 29. listopada 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 29. listopada 2007. godine donosi 

  

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

za ograničeni postupak nabave za izvođenje  
betonsko - asfaltnih radova u groblju Lički Novi  

  

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave za izvođenje betonsko 
- asfaltnih radova u groblju Lički Novi u 

sastavu:                                                                                             

1. Nenad Bubaš - predsjednik 
2. Tomislav Grčević - 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: 361-01/07-01/35 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 29. listopada 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 29. listopada 2007. godine donosi 

  

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

ograničeni postupak nabave za izvođenje građevinskih radova na 
izgradnji mrtvačnice u Aleksinici  

  

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave za izvođenje 
građevinskih radova na izgradnji mrtvačnice u Aleksinici u sastavu: 

  1. Nenad Bubaš - predsjednik 
2. Katarina Devčić - član 
3. Ivana Orešković - član 

II 

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

 III 

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

Klasa: 361-02/07-01/18 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 29. listopada 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 29. listopada 2007. godine donosi 

  

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

ograničeni postupak nabave za izvođenje radova na  
seoskom domu u Klancu  

  

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave za izvođenje radova na 
seoskom domu u Klancu u 

sastavu:                                                                                             

1. Nenad Bubaš - predsjednik 
2. Perica Baričević - 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: 361-02/07-01/19 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 29. listopada 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 29. listopada 2007. godine donosi 

  

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

ograničeni postupak nabave božićnih i novogodišnjih 
dekoracija za 2006/2007 godinu 

  

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave božićnih i 
novogodišnjih dekoracija za 2006/2007 godinu u sastavu:    

                                                                                         

1. Katarina Devčić - predsjednik 
2. Dane Kulaš - član 

3. Ivana Orešković - 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: 363-01/07-01/110 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 29. listopada 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 29. listopada 2007. godine donosi 

  

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

ograničeni postupak nabave za izvođenje radova na postavljanju 
 božićnih i novogodišnjih dekoracija za 2006/2007 godinu 

  

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave za izvođenje radova na 
postavljanju božićnih i novogodišnjih dekoracija za 2006/2007 godinu u sastavu: 

1. Katarina Devčić - predsjednik 
2. Dane Kulaš - član 

3. Ivana Orešković - 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: 363-01/07-01/109 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 29. listopada 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 29. listopada 2007. godine donosi 

  

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

ograničeni postupak nabave uredske opreme za 
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar 

  
I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave uredske opreme za 
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u 

sastavu:                                                                                             

1. Pavao Pavelić, dipl. ing. - predsjednik 
2. Katarina Devčić - član 
3. Ivana Orešković - 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: 030-01/07-01/03 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 29. listopada 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), i Zaključka o davanju gradskih prostora na privremeno i 
povremeno korištenje („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 9/07), Gradsko 

poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 29. listopada 2007. godine 
donosi 

  

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

Klubu branitelja Zbora narodne garde  
118. brigade Hrvatske vojske 

  

I 

            Poslovni - uredski prostor u zgradi Kulturno informativnog centra u Gospiću, 
Budačka br.12, prizemlje, ukupne površine 18,85 m2, daje se na korištenje bez 

naknade, na rok od 5 godina, Klubu branitelja Zbora narodne garde 118. brigade 
Hrvatske vojske, u svrhu 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 - uredskog prostora.  

III 

            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. 

IV 

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

  

Klasa: 372-01/07-01/110 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 29. listopada 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), i Zaključka o davanju gradskih prostora na 

privremeno i povremeno korištenje („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 9/07), 
Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 29. listopada 2007. 

godine donosi 

  

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

prostora Gospićkoj gardi „Vukovi“ 
  

I 

            Poslovni - uredski prostor u zgradi Kulturno informativnog centra u Gospiću, 
Budačka br. 12, prizemlje, ukupne površine 16,24 m2, daje se na korištenje bez 

naknade, na rok od 5 godina, Gospićkoj gardi „Vukovi“, u svrhu 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 - uredskog prostora.  

III 

            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. 

IV 

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

Klasa: 372-01/07-01/111 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 29. listopada 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), i Zaključka o davanju gradskih prostora na privremeno i 
povremeno korištenje („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 9/07), Gradsko 

poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 29. listopada 2007. godine 
donosi 

  

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

Udruzi roditelja poginulih branitelja iz Domovinskog rata  
Ličko - senjske županije i Udruzi udovica hrvatskih branitelja 

iz Domovinskog rata Ličko - senjske županije 
  

I 

            Poslovni - uredski prostor u zgradi Kulturno informativnog centra u Gospiću, 
Budačka br.12, prizemlje, ukupne površine 18,85 m2, daje se na korištenje bez 

naknade, na rok od 5 godina, Udruzi roditelja poginulih branitelja iz Domovinskog 
rata Ličko - senjske županije i Udruzi udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog 

rata Ličko - senjske županije, u svrhu obavljanja redovne djelatnosti  Udruga 
proisteklih iz Domovinskog rata. 

 
II 
 

Korisnici poslovnog - uredskog prostora iz točke I. ovog Zaključka dužni su snositi 
nastale režijske troškove, kao i ostale troškove proizašle sa osnova korištenja 

poslovnog - uredskog prostora.  

III 

            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. 

 IV 

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

Klasa: 372-01/07-01/107 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 29. listopada 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), i Zaključka o davanju gradskih prostora na privremeno i 
povremeno korištenje („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 9/07), Gradsko 

poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 29. listopada 2007. godine 
donosi 

  

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

Udruzi umirovljenika Grada Gospića 
  

I 

            Poslovni - uredski prostor u zgradi Kulturno informativnog centra u Gospiću, 
Budačka br.12, prizemlje, ukupne površine 10,15 m2,  daje  se na korištenje bez 

naknade, na rok od 5 godina, Udruzi umirovljenika Grada Gospića, u svrhu 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 - uredskog prostora.  

III 

            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. 

IV 

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

Klasa: 372-01/07-01/108 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 29. listopada 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), i Zaključka o davanju gradskih prostora na privremeno i 
povremeno korištenje („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 9/07), Gradsko 

poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 29. listopada 2007. godine 
donosi 

  

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

Župnom pastoralnom vijeću - Župi Gospić 
  

I 

            Poslovni - uredski prostor u zgradi Kulturno informativnog centra u Gospiću, 
Budačka br.12, prizemlje, ukupne površine 12,47 m2, daje  se na korištenje bez 

naknade, na rok od 5 godina, Župnom pastoralnom vijeću - Župi Gospić, u svrhu 
obavljanja redovne djelatnosti laičkih udruga Župe Gospićke 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-uredskog prostora.  

  

III 

            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. 

IV 

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

Klasa: 372-01/07-01/109 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 29. listopada 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), i Zaključka o davanju gradskih prostora na privremeno i 
povremeno korištenje („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 9/07), Gradsko 

poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 29. listopada 2007. godine 
donosi 

  

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

Gradskoj organizaciji HDZ - a Grada Gospića 
  

I 

            Poslovni - uredski prostor u Gospiću, Kaniška br. 6, I kat, koji se sastoji od tri 
(3) uredske prostorije ukupne površine 63,28 m2, daje se na korištenje Gradskoj 

organizaciji HDZ-a  Grada Gospića, 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 1.898,40 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. 

V 

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

Klasa: 372-01/07-01/123 
Urbroj: 2125/01-02-07-03 
Gospić, 29. listopada 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), i Zaključka o davanju gradskih prostora na privremeno i 
povremeno korištenje („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 9/07), Gradsko 

poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 29. listopada 2007. godine 
donosi 

  

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

Hrvatskoj stranci prava, Podružnici Gospić 
  

I 

            Poslovni - uredski prostor u Gospiću, Dr. Ante Starčevića br. 18, I kat, ukupne 
površine 19,32 m2, daje  se na korištenje Hrvatskoj stranci prava, Podružnici 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 579,60 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 - uredskog 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. 

V 

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

Klasa: 372-01/07-01/121 
Urbroj: 2125/01-02-07-03 
Gospić, 29. listopada 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), i Zaključka o davanju gradskih prostora na privremeno i 
povremeno korištenje („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 9/07), Gradsko 

poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 29. listopada 2007. godine 
donosi 

        
Z A K LJ U Č A K 

o davanju  na korištenje poslovnog – uredskog prostora 
Gradskoj organizaciji HSS - a Gospić 

  

I 

            Poslovni - uredski prostor u Gospiću, Dr. Ante Starčevića br. 18, I kat, ukupne 
površine 26,46 m2, daje se na korištenje Gradskoj organizaciji HSS Gospić, u svrhu 

obavljanja redovne djelatnosti. 
 

II 
 

Poslovni i- 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 793,80 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. 

V 

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

Klasa: 372-01/07-01/122 
Urbroj: 2125/01-02-07-03 
Gospić, 29. listopada 2007. godine 

 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r.  



 

OSTALO 

Temeljem članka 86. Zakona o osnovnom školstvu („N.N.“ broj 59/90, 26/93, 27/93, 
29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05) Školski odbor Osnovne škole Dr. Franje Tuđmana 

Lički Osik na sjednici održanoj27. rujna 2007. godine donio je slijedeću  

  

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA  
OSNOVNE ŠKOLE DR. FRANJE TUĐMANA LIČKI OSIK 

  

I. 

U Statutu Osnovne škole Dr. Franje Tuđmana Lički Osik, Klasa: 602-01/05-01/2, 
Urbroj: 2125/26-05-2, od 30. rujna 2005. godine, 

1. U članku 24. 
- dosadašnji stavci 4. i 5. brišu se 

- iza stavka 3. dodaje se novi stavak koji glasi:  
„Članovi školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno 

imenovani. Mandat članova teče od dana konstituiranja školskog odbora.“ 

2. U članku 34. stavku 1.  
- podstavak 4. briše se 

3. U članku 40. 
- dodaje se novi stavak 1. koji glasi:  

            „Za ravnatelja osnovne škole može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete 
za učitelja, odnosno stručnog suradnika, a ima najmanje višu stručnu spremu i pet 
godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj ili srednjoj 

školi. 
- dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2. 

- dosadašnji stavak 2., koji postaje stavak 3. mijenja se i glasi:  
„U natječaju se objavljuju uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati, vrijeme na koje se  

imenuje osoba za ravnatelja, rok za podnošenje prijava za natječaj, dokazi o 
ispunjenosti uvjeta koje kandidati uz prijavu na natječaj trebaju dostaviti i rok u 
kojem će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o izboru. Rok do kojeg se primaju 

prijave kandidata ne može biti kraći od osam dana od dana objave natječaja, a rok u 
kojem se kandidati obavještavaju o izboru ne može biti dulji od 45 dana od dana 

isteka roka za podnošenje prijava.“ 

4. U članku 42. stavak 1. 
- mijenja se i glasi:    

„ Ako se na objavljeni natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih 
kandidata ne ispunjava uvjete odnosno ako nitko od prijavljenih kandidata ne bude 

izabran, Školski odbor će objaviti novi natječaj za imenovanje ravnatelja. Do 
imenovanja ravnatelja prema ponovljenom natječaju školski odbor će imenovati 

vršitelja dužnosti ravnatelja.“ 



 

 5. U članku 47. iza stavka 4.  
            - dodaje se novi stavak koji glasi:  

            „U slučaju razrješenja ravnatelja školski odbor će imenovati vršitelja dužnosti 
ravnatelja, a natječaj za imenovanje ravnatelja objavit u roku od 30 dana od dana 

imenovanja vršitelja dužnosti.“  

6. U članku 48. stavak 2. 
Mijenja se i glasi:  

            „Školski odbor imenuje kao zamjenika ravnatelja učitelja ili stručnog 
suradnika kojega predloži ravnatelj, a koji ispunjava uvjete za ravnatelja propisane 
zakonom. U slučaju spriječenosti ravnatelja zamjenika ravnatelja može predložiti i 
član školskog odbora. Za zamjenika ravnatelja ne može biti predložen učitelj ili 

stručni suradnik koji je član školskog odbora.“ 

7. U članku 51. stavak 1.  
            - mijenja se i glasi:  

            „Učiteljsko vijeće čine učitelji, stručni suradnici i ravnatelj Škole.“ 

8. U članku 55. u svim stavcima 
iza riječi „učitelji“ dodaju se riječi „i stručni suradnici“ 

9. U članku 96.  
            - u stavku 1. riječi „za tekuću školsku godinu“ brišu se  

            - stavak 5. briše se 

10. U članku 123. stavku 1.  
             - iza podstavka 8. dodaje se novi podstavak koji glasi:  

            „- pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva“ 

II. 

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči 
Škole.  

  

 
                                                                                         Predsjednica Školskog odbora  

                                                                                                       Zora Krpan, v.r. 

 


