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AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 - 
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 13. Statuta Grada Gospića („Službeni 
vjesnik Grada Gospića„ broj 7/01, 1/06, 3/06), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici 
održanoj dana 04. ožujka 2008. godine donijelo je 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Gospića 

Članak 1. 

U Odluci o komunalnom doprinosu Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ broj 
9/04, 8/06 i 11/06) članak 5. se mijenja i glasi: 

"Utvrñuju se područja zona u Gradu Gospiću za plaćanje komunalnog doprinosa i to: 

I ZONA     obuhvaća područje Gospić, Lički Osik (novi dio naselja), 

II ZONA   obuhvaća područje Lički Osik (stari dio naselja) i ostala naselja na području Grada 
Gospića, 

III ZONA obuhvaća područje Poslovnih zona i realizacije gospodarskih projekata koji se 
odnose na  
proširenje postojeće gospodarske djelatnosti. 

Jedinična vrijednost utvrñuje se ovisno o području zone u kojoj se objekt gradi, namjeni  
objekta i prosječnim troškovima gradnje m3 etalonske grañevine u Republici Hrvatskoj. 

Red.                       NAMJENA OBJEKTA                           JEDINIČNA VRIJEDNOST 
KOMUNALNOG DOPRINOSA kn/m3  
broj                                                                                    Zona I             Zona II                        
Zona III____      

1.                      STAMBENA                                       20,00              10,00               30,00  
2.                      PROIZVODNA                                  30,00              10,00               7,50 
3.                      TRGOVINSKA I 

                     UGOSTITELJSKA                            40,00               10,00               20,00 
4.                      OSTALE POSLOVNE  

                     DJELATNOSTI                                 30,00               10,00               10,00 
5.                      POMOĆNE GRAðEVINE (garaže uz obiteljsku kuću, spremišta, 

drvarnice do                        50m2)                                               20,00               
10,00                7,50                                      

Jedinična vrijednost utvrñena je u skladu s podatkom o prosječnim troškovima gradnje m3 
etalonske grañevine u Republici Hrvatskoj." 

  

U strukturi visine komunalnog doprinosa po m3, udio po vrsti objekta iznosi: 



1. Javne površine                        50% 
2. Nerazvrstane ceste                30% 
3. Javna rasvjeta                         15% 
4. Groblja                                       5% 

  

Članak 7. mijenja se i glasi: 

"Visina komunalnog doprinosa utvrñuje se umnoškom jedinične vrijednosti komunalnog 
doprinosa po m3 propisanog člankom 5. i obujma grañevine utvrñenog po članku 6. ove 
Odluke". 

Članak 2. 

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

Klasa: 363-02/04-01/03 
Urbroj: 2125/01-01-08-10 
Gospić, 04. ožujka 2008. godine 

  

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

  Katica Prpić dipl. ing., v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            Na temelju članka 13. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 
7/01,1/06, 3/06 ), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 04. ožujka 2008. 
godine, donosi 

  

Z A K LJ U Č A K  
o prihvaćanju Aneksa Kolektivnom ugovoru za djelatnost  

predškolskog odgoja i obrazovanja za Grad Gospić    

I 

            Prihvaća se prijedlog Aneksa Kolektivnom ugovoru za djelatnost predškolskog odgoja 
i obrazovanja za Grad Gospić. 

II 

            Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Gospića za potpisivanje Aneksa Kolektivnog 
ugovora za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja za Grad Gospić. 

III 

            Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom 
vjesniku Grada Gospića„. 
 
Klasa: 601-02/04-01/13 
Urbroj: 2125/01-01-08-16 
Gospić, 04. ožujka 2008. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

  Katica Prpić dipl. ing., v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA GOSPIĆA 

 

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne 
novine“ 109/01, 82/04, 76/07) 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 26. veljače 2008. godine donosi  

O D L U K U  
o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova 

 iz Programa društveno poticane stanogradnje 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

            Ovom se Odlukom ureñuju kriteriji, mjerila, veličina stana, te postupak i tijela za 
odobravanje zahtjeva za kupnju stanova koji se grade u okviru Programa društveno poticane 
stanogradnje (u daljnjem tekstu: Program) i druga pitanja s tim u svezi.  

  

  II. KRITERIJI ZA ODOBRAVANJE ZAHTJEVA ZA KUPNJU STANA  

Članak 2. 

Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana ima državljanin Republike Hrvatske koji ima 
prebivalište na području Grada Gospića, ako on i  članovi njegovog obiteljskog domaćinstva 
nemaju u vlasništvu stan, kuću, stan odnosno kuću za odmor, te druge nekretnine znatnije 
vrijednosti, ako on i članovi njegovog obiteljskog domaćinstva nemaju odgovarajući stan. 
 
Članovi obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva iz stavka 1. ovog članka smatraju se 
bračni drug, potomak, roditelj i osobe koje je podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog 
domaćinstva prema zakonu dužan uzdržavati. 

Pod odgovarajućim stanom ili kućom smatra se stan ili kuća prema odredbama članka 15. ove 
Odluke. 

         
Članak 3. 

Kriteriji za odobravanje zahtjeva za kupnju stana su: 
1. vrijeme prebivanja na području Grada Gospića za podnositelja zahtjeva; 
2. imovinsko stanje podnositelja zahtjeva i članova njegovog obiteljskog domaćinstva 
(prosječni     
mjesečni prihod);  
3. životna dob podnositelja zahtjeva; 
4. broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva; 
5. djeca na školovanju; 
6. stručna sprema podnositelja zahtjeva; 



7. radni staž ostvaren u Republici Hrvatskoj za podnositelja zahtjeva; 
8. status hrvatskog branitelja za podnositelja zahtjeva, stečen prema Zakonu o pravima 
hrvatskih    
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; 
9. invalidnost ili tjelesno oštećenje podnositelja zahtjeva i/ili člana njegova obiteljskog 
domaćinstva; 
10. stambeni status. 

Članak 4. 

            Prema prebivanju na području Grada Gospića podnositelju zahtjeva pripada 0,5 
bodova za svaku godinu prebivanja. 

Članak 5.  

Na temelju imovinskog stanja njegove obitelji, podnositelju zahtjeva pripada: 

1. za mjesečne prihode do 50% prosječne mjesečne plaće u Republici Hrvatskoj u 
protekloj godini po članu obiteljskog domaćinstva 
…………………………………………….6 bodova, 

2. za mjesečne prihode od  50% do 75% prosječne mjesečne plaće u Republici Hrvatskoj 
u protekloj godini po članu obiteljskog 
domaćinstva……………………………………………………………………………
….4 boda, 

3. za mjesečne prihode od 75% do 100% prosječne mjesečne plaće u Republici 
Hrvatskoj u protekloj godini po članu obiteljskog domaćinstva 
………………………………….2 boda, 

4. za mjesečne prihode u visini preko 100% prosječne mjesečne plaće u Republici 
Hrvatskoj u protekloj godini po članu obiteljskog domaćinstva 
………………………………...1 bod. 

Članak 6. 

Na temelju stambenog statusa njegova obiteljskog domaćinstva podnositelju zahtjeva pripada: 

1. za status najmoprimca sa slobodno ugovorenom najamninom kod pravne ili fizičke 
osobe i status najmoprimca sa zaštićenom najamninom kod fizičke 
osobe…………………………………………………………………………………8 
bodova, 

2. drugi najmoprimci sa zaštićenom 
najamninom ………………………………………………………………...………6 
bodova, 

3. za stanovanje kod  člana obiteljskog domaćinstva u neodgovarajućem stanu ili 
kući……………………………………………………………………………………4 
boda, 

4. za stanovanje kod člana obiteljskog domaćinstva u odgovarajućem stanu ili 
kući ..…………………………………………………………………………………2 
boda, 

5. za vlasnika u neodgovarajućem stanu ili kući..............…………..……………..1bod. 



Članak 7. 

Prema životnoj dobi podnositelju zahtjeva pripada: 

a. do 25 godine  ………………………………………………………………………….6 
bodova,  

b. od 25 godine do 45 godina  ………………………………………………………….12 
bodova,  

c. od 46 godine dalje  …………………………………………………………................8 
bodova.  

Članak 8. 

Prema broju članova obiteljskog domaćinstva podnositelju zahtjeva pripada: 

a. samac  
…………………………………………………………………………………….1 bod,  

b. dva člana 
 ………………………………………………………………………………..2 boda,  

c. tri člana 
 ………………………………………………………………………………….3 boda,  

d. četiri i više 
članova  ……………………………………………………………………..4 boda.  

Članak 9. 

Za djecu na školovanju, podnositelju zahtjeva pripada: 

a. za školovanje djece u osnovnoj školi – po djetetu 
………………………………………..1 bod, 

b. za školovanje djece u srednjoj školi – po djetetu 
………………………………………..2 boda, 

c. za redovito školovanje djece na fakultetu – po djetetu 
………………………………….3 boda. 

Članak 10. 

Na  temelju stručne spreme podnositelju zahtjeva pripada: 

a. visoka stručna sprema.. .………………………………………………………………8 
bodova,  

b. viša stručna sprema i VKV stručna sprema  ……………………………………….6 
bodova,  

c. srednja stručna sprema i KV stručna sprema  ……………………………………...5 
bodova,  

d. niža stručna sprema  …………………………………………….…………………….2 
boda.  



Za svaki viši akademski stupanj obrazovanja od stupnja pod točkom a. podnositelju zahtjeva 
pripada dodatnih…………..……………………………………………………………………5 
bodova. 

Članak 11.  

Za svaku punu godinu radnog staža ostvarenog u Republici Hrvatskoj podnositelju zahtjeva 
pripada 0,5 bodova.  

Članak 12. 

Prema vremenu provedenom u obrani suvereniteta RH podnositelju zahtjeva, hrvatskom 
branitelju iz Domovinskog rata pripada: 

1. od 4 do 12 mjeseci 
 ……………………………………………….……………………...2 boda, 

2. od 12 do 24 mjeseca 
……………………………………………………………………..3 boda, 

3. od 24 do 36 mjeseci 
………………………………….…………………………………..4 boda, 

4. od 36 do 48 mjeseci i hrvatskom branitelju koji je proveo u obrani suvereniteta RH 
najmanje 6 mjeseci u razdoblju od 30. 05.1990. do 15.01.1992. godine  
….………….......5 bodova, 

5. više od 48 mjeseci …………………………………………………………………….6 
bodova. 

 
Članak 13. 

Na temelju invalidnosti ili tjelesnog oštećenja podnositelja zahtjeva ili člana njegova 
obiteljskog domaćinstva podnositelju zahtjeva pripada:  

a. za 100% invalidnosti ili tjelesnog oštećenja ………………………………………….6 
bodova, 

b. za  90% invalidnosti ili tjelesnog 
oštećenja ……………………………………………..4 boda, 

c. za 80 % invalidnosti ili tjelesnog oštećenja 
…………………………………………….2 boda.  
  

Članak 14. 

Bodovi dobiveni po kriterijima iz članka 4. do članka 13. ove Odluke zbrajaju se, te se na 
osnovu njih utvrñuje redoslijed na Listi reda prvenstva.  
Ako dva ili više podnositelja zahtjeva imaju jednak broj bodova, prednost u ostvarivanju 
prava ima onaj podnositelj koji ima više bodova po osnovi broja članova obiteljskog 
domaćinstva, a ako su i po tom kriteriju isti prednost ima podnositelj koji ima veći broj 
bodova po osnovu školovanja djece, a  
ako su i po tom osnovu isti, prednost ima podnositelj koji ima veći broj bodova po osnovu 
prebivanja na području Grada Gospića. 



  
III. VELIČINA STANA KOJI SE MOŽE KUPITI  

Članak 15. 

Veličina stana koji podnositelj zahtjeva može kupiti ovisi o broju članova obiteljskog 
domaćinstva i to kako slijedi za: 

a. 1 osobu .........................................................................................do 50 m2 stambenog 
prostora, 

b. 2 osobe...........................................................................................do 65 m2 stambenog 
prostora, 

c. 3 osobe...........................................................................................do 80 m2 stambenog 
prostora, 

d. 4 osobe...........................................................................................do 90 m2 stambenog 
prostora, 

e. 5 osoba.........................................................................................do 100 m2 stambenog 
prostora, 

f. Svaki sljedeći član domaćinstva + 10 m2.  

Ako se za kupnju istog stana natječe više grañana koji ispunjavaju utvrñene uvjete, prednost 
ima onaj čije domaćinstvo ima više članova. 

Ukoliko u toku natječaja neće biti zainteresiranih obitelji sa više članova za kupnju većeg 
stana (trosobni, dvosobni) postoji mogućnost kupnje većeg stana i za obitelj s manjim brojem 
članova.  

IV. POSTUPAK I TIJELA ZA ODOBRAVANJE ZAHTJEVA  

Članak  16.  

Gradsko poglavarstvo Grada Gospića osniva Povjerenstvo za provoñenje postupka za 
odobravanje zahtjeva za kupnju stanova (u daljnjem tekst: Povjerenstvo). 

Zadatak Povjerenstva je: 

1. provoñenje postupka natječaja za utvrñivanje liste, 
2. bodovanje zaprimljenih zahtjeva, 
3. utvrñivanje prijedloga liste koja se objavljuje na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada 

Gospića. 

Članak 17. 

Zahtjevi za kupnju stana odobravaju se na temelju liste reda prvenstva (u daljnjem tekstu: 
Lista). 
Lista se utvrñuje na temelju provedenog javnog natječaja što ga raspisuje Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića. 

Članak 18.  



Natječaj za odobravanje zahtjeva za kupnju stana objavljuje se u Javnom glasilu i na 
internetskoj stranici Grada Gospića. 

Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana, računajući od dana objave natječaja. 

U natječaju moraju biti navedeni svi kriteriji za odobravanje zahtjeva za kupnju stana iz 
članka 3. ove Odluke. 

Članak 19. 

            Zahtjev za utvrñivanje Liste prvenstva potencijalnih kupaca stana podnosi se na 
posebnom obrascu, kojeg svi zainteresirani mogu dobiti u Gradskom upravnom odjelu za 
komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. 

Članak 20.  

Podnositelj zahtjeva mora zahtjevu za  utvrñivanje Liste reda prvenstva potencijalnih kupaca 
stana, priložiti dokumente kojima dokazuje pravo na uvrštenje na listu reda prvenstva za 
dodjelu stana iz članka 3. ove Odluke: 

1. domovnicu ili ovjerenu presliku osobne iskaznice, 
2. uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu odnosno boravištu za podnositelja zahtjeva i 

članove obiteljskog domaćinstva iz kojeg će biti vidljivo ukupno vrijeme prebivanja 
odnosno boravljenja na području Grada Gospića, 

3. dokumentaciju kojom se dokazuje stambeni status:  
1. ugovor  o najmu stana zaključen s pravnom osobom ili fizičkom osobom 

ovjeren kod javnog bilježnika ili 
2. ovjerene izjave podnositelja zahtjeva i dvaju svjedoka o stanovanju kod treće 

osobe ili 
3. ovjerene izjave podnositelja zahtjeva i dvaju svjedoka o stanovanju kod 

roditelja u stanu  - kući ili 
4. vlasnički list ili ugovor o kupoprodaji stana ili kuće ili 
5. rješenje o komunalnoj naknadi i dr., 

4. vjenčani list ili rodni list podnositelja zahtjeva i rodne listove za sve članove 
obiteljskog domaćinstva (ne stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva), 

5. ovjereni prijepis podataka o radnom stažu iz radne knjižice podnositelja zahtjeva, 
6. uvjerenje Ureda za katastar i geodetske poslove o posjedovanju/neposjedovanju 

nekretnina za podnositelja zahtjeva i za članove obiteljskog domaćinstva (ne starije od 
30 dana od dana podnošenja zahtjeva), 

7. potvrda Zemljišno – knjižnog odjela Općinskog suda u Gospiću o neposjedovanju 
nekretnina na području Grada Gospića za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog 
domaćinstva navedenih u zahtjevu (ne starija od 30 dana od dana podnošenja 
zahtjeva), 

8. izjava ovjerena kod Javnog bilježnika dana pod moralnom i krivičnom odgovornošću 
da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju 
u vlasništvu nekretnine na području Republike Hrvatske (ne starija od 30 dana od dana 
podnošenja zahtjeva),  

9. uvjerenje – potvrdu porezne uprave da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog 
domaćinstva nisu evidentirani kao porezni obveznici od imovine, 



10. potvrdu o ukupnim primanjima svih članova obiteljskog domaćinstva za prethodnu 
godinu, ovjerenu pečatom i potpisom poslodavca, 

11. dokaz o školovanju djece – potvrde škole, odnosno fakulteta, 
12. dokaz o stručnoj spremi podnositelja zahtjeva (ovjerena diploma ili svjedodžba), 
13. potvrdu Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova za podnositelja 

zahtjeva koji ima status hrvatskog branitelja za vrijeme provedeno u Domovinskom 
ratu, 

14. rješenje Invalidske komisije Mirovinsko – invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, 
15. te druge dokaze.    

Članak 21.  

Za zahtjeve koji su nepotpuni, podnositelju zahtjeva odredit će se dopunski rok od 8 dana da 
dopuni zahtjev potrebnom dokumentacijom.  
Ako zahtjevu nedostaju dokazi kojima se dokazuju uvjeti iz članka 3. ove Odluke, a 
podnositelj zahtjeva u dopunskom roku ne upotpuni zahtjev, zahtjev se neće razmatrati.   
Ako zahtjevu nedostaju dokazi kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta za bodovanje po 
pojedinim kriterijima,  a podnositelj zahtjeva u dopunskom roku ne upotpuni zahtjev, izvršit 
će se bodovanje bez bodovanja uvjeta odnosno mjerila za koja je trebao dopuniti zahtjev.  

Članak 22.  

Lista reda prvenstva sadrži: 

1. redni broj, 
2. prezime, ime i adresa podnositelja zahtjeva, JMBG podnositelja zahtjeva 
3. broj bodova po pojedinim osnovama i mjerilima za svakog podnositelja zahtjeva, 
4. ukupan broj bodova za svakog podnositelja zahtjeva, 
5. mjesto i datum utvrñivanja Liste reda prvenstva.  

  

Članak 23. 

Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrñeni redoslijed, na prijedlog Liste, odnosno 
na neuvrštavanje na Listu. 
Prigovor se podnosi Gradskom poglavarstvu Grada Gospića u roku od  8 dana objavljenog 
prijedloga Liste. 
Konačnu Listu utvrñuje Povjerenstvo nakon što Poglavarstvo Grada Gospića donese odluku 
po podnijetim prigovorima. 
Konačna Lista potencijalnih kupaca objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Gospića, Budačka 
55. 

Članak 24. 

Sukladno dinamici gradnje stanova iz Programa i temeljem konačne Liste, Povjerenstvo, 
prema redoslijedu na Listi, poziva svakog podnositelja zahtjeva da odredi stan koji namjerava 
kupiti, te se podnositelji zahtjeva upućuje Agenciji za  pravni promet nekretnina i poslovnoj 
banci za sklapanje predugovora za odobravanje bankovnog kredita kupcu.  
U slučaju da pojedini podnositelji zahtjeva iz stavka 1. ovog članka ne ispune uvjete poslovne 
banke za preuzimanje kredita, po dobivanju saznanja o tome, Gradsko poglavarstvo odredit će 



slijedeće osobe sa Liste reda prvenstva koje će uputiti na sklapanje predugovora o 
odobravanju bankovnog kredita. 

Članak 25. 

Na temelju konačne Liste, raspoloživih stanova, suglasnosti banke, te provjere stvarnih uvjeta 
stanovanja i imovinskog stanja podnositelja zahtjeva, Povjerenstvo predlaže Gradskom 
poglavarstvu donošenje zaključka o odobravanju zahtjeva za kupnju stana koji sadrži:   

1. prezime, ime te JMBG osobe kojoj se zahtjev odobrava;  
2. podatak o stanu (zgrada, ulica, površina stana i drugo);  
3. podatke iz suglasnosti banke;  
4. obvezu zaključivanja predugovora o kupnji stana. 

                                                          Članak 26. 

Konačnu Listu potencijalnih kupaca Povjerenstvo dostavlja Agenciji za pravni promet i 
posredovanje nekretninama, koja s kupcem sklapa predugovor i ugovor o kupnji stana u 
suglasju s Zakonom. 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 27. 

            Stručne, administrativne i tehničke poslove u svezi s odobravanjem zahtjeva za kupnju 
stana obavljat će Gradski upravni odjel za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i 
zaštitu okoliša.  

Članak 28. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada 
Gospića“. 
  
Klasa: 371-01/08-01/08 
Urbroj: 2125/01-02-08-02 
Gospić, 26. veljače 2008. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić,v.r. 

 
 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 110/07) 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 26. veljače 2008. godine donosi  

  

        O D L U K U 
o početku pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave  

Članak 1. 

Javni naručitelj Grad Gospić, Budačka 55, Gospić, matični broj: 0441015, donosi Odluku o 
početku pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave sukladno članku 14. 
stavak 2, točka 4. Zakona o javnoj nabavi, sa gospodarskim subjektom MGA d.o.o. za 
graditeljstvo, projektiranje, trgovinu i usluge, Metković, Športska bb, (MBS: 0278718) 

Članak 2. 

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 294.282,53 kn bez PDV-a. 

       Članak 3. 

Izvor - način planiranja sredstava: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, na temelju 
Sporazuma izmeñu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Grada Gospića. 

        Članak 4. 

Način provedbe postupka javne nabave: pregovarački postupak javne nabave bez prethodne 
objave. 

        Članak 5. 

Ovlašteni predstavnici naručitelja:  
Predstavnici naručitelja u ograničenom postupku javne nabave su: 

1. Pavao Pavelić, dipl. ing., 
2. Marija Šimac, dipl. oec, 
3. Nenad Bubaš. 

Članak 6. 

Odgovorna osoba naručitelja: 
Odgovorna osoba je gradonačelnik Milan Kolić. 

        Članak 7. 

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



Klasa: 361-02/07-01/06 
Urbroj: 2125/01-02-08-02 
Gospić, 26. veljače 2008. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić,v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01, 
1/06, 3/06) i članka 31. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 1/08), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj 26. 
veljače 2008. godine, donijelo je 

  

O D L U K U 
o visini zakupnine za davanje u zakup poslovnih prostora 

  

I 

Ovom Odlukom utvrñuje se  visina zakupnine za davanje u zakup poslovnih prostora. 

II 

Početni iznos mjesečne zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Gospića utvrñuje 
se u visini od 30,00 kn po četvornom metru  korisne  površine poslovnog prostora.  

III 

Iznos mjesečne zakupnine, utvrñen točkom II ove Odluke odreñuje se kao početni iznos 
mjesečne zakupnine prigodom raspisivanja javnog natječaja. 

IV 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Zaključak o iznosu minimalne zakupnine 
poslovnog prostora u vlasništvu Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br.1/96). 

V 

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

Klasa: 372-01/08-01/09 
Urbroj: 2125/01-02-08-02 
Gospić, 26. veljače 2008. 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, 114/01, 79/06, 141/06) 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 26. veljače 2008. godine donosi  

  

P R A V I L A 
o dopuni Pravila o stjecanju,  

raspolaganju i upravljanju s nekretninama  

  

Članak 1. 

U Pravilima o stjecanju, raspolaganju i upravljanju s nekretninama („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 5/97, 8/06), u članku 8. iza stavka 3. dodaju  se stavci 4, 5, 6 i 7 koji glase:  

"Kada je predmet prodaje prema ovim Pravilima o stjecanju, raspolaganju i upravljanju s 
nekretninama posebni dio nekretnine (stan), i to stan koji koristi najmoprimac kojemu je 
odlukom nadležnog tijela, stan dat u najam s ugovorenom najamninom: tada najmoprimac 
ima pravo prvokupa pod uvjetom da je sudjelovao na natječaju i da je prihvatio najvišu 
ponuñenu cijenu. 

Komisija za otvaranje i odabir ponuda po raspisanim javnim natječajima  će u roku od 15 
dana od dana otvaranja ponuda preporučenim pismom priopćiti osobi iz prethodnog stavka 
ovog članka cijenu iz najpovoljnije ponude, uz poziv da se u daljnjem roku od 30 dana izjasni 
o tome prihvaća li najvišu ponuñenu cijenu. 

Ako se osoba iz stavka 4. ovog članka izjasni o prihvaćanju ponude, na način da dostavi 
Izjavu o prihvaćanju ponude ovjerenu od strane javnog bilježnika, Komisija za otvaranje i 
odabir ponuda po raspisanim javnim natječajima ga predlaže za najpovoljnijeg ponuditelja. 

Ako se osoba iz stavka 4. ovog članka ne izjasni o prihvaćanju ponude na način naveden u 
stavku 6. ovoga članka, Komisija za otvaranje i odabir ponuda po raspisanim javnim 
natječajima predlaže kao najpovoljnijeg ponuditelja osobu koja je ponudila najvišu cijenu.  
Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja kupoprodajnog ugovora, Komisija za 
otvaranje i odabir ponuda po raspisanim javnim natječajima može predložiti Gradskom 
poglavarstvu da se nekretnina proda sljedećem najpovoljnijem ponuditelju". 

  

Članak 2.  

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

Klasa: 406-01/97-01/03 
Urbroj: 2125/01-02-08-06 
Gospić, 26. veljače 2008. godine 



PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić,v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 6. Zaključka o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke 
rente za provoñenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova grañevina pojedinačno 
registriranih kao kulturno dobro te ostalih grañevina na području zaštićene Urbanističke 
cjeline Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ broj 3/07, 10/07, 1/08) 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 26. veljače 2008. godine donosi 

  

Z A K LJ U Č A K 
o prihvaćanju teksta Javnog poziva vlasnicima/suvlasnicima grañevina pojedinačno  
registriranih kao kulturno dobro na području zaštićene Urbanističke cjeline Grada 

Gospića  te ostalih grañevinana području zaštićene Urbanističke cjeline Grada Gospića za 
korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provoñenja 

Programa 
 sanacije i obnove pročelja i krovova u 2008. godini. 

  

Članak 1. 

Prihvaća se tekst Javnog poziva vlasnicima/suvlasnicima grañevina pojedinačno registriranih 
kao kulturno dobro na području zaštićene Urbanističke cjeline Grada Gospića  te ostalih 
grañevinana području zaštićene Urbanističke cjeline Grada Gospića za korištenje sredstava 
spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provoñenja Programa sanacije i obnove 
pročelja i krovova u 2008. godini. 

  

Članak 2. 

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

                            
Klasa: 612-08/08-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-08-02 
Gospić, 26. veljače 2008. godine  

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić,v.r. 

 

 

 



U skladu sa člankom 8. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru 
(„N.N.“ br. 141/06) 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 26. veljače 
2008. godine, donijelo je  

Z A K LJ U Č A K  
o usvajanju Plana uspostave i razvoja  

financijskog upravljanja i kontrola 

I  

Usvaja se Plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola u Gradu Gospiću.  

II 

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

Klasa: 402-01/08-01/33  
Urbroj: 2125/01-02-08-02 
Gospić, 26. veljače 2008. godine     

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić,v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 108. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji ("Narodne novine“ broj 
76/07) i članka 41. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06, 
3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića dana 26. veljače 2008. godine donijelo je 

ZAKLJUČAK 
o osnivanju Povjerenstva za ocjenu arhitektonske  

uspješnosti idejnog projekta   

I 
Osniva se Povjerenstvo za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta (u daljnjem 

tekstu: Povjerenstvo). 

II 

U Povjerenstvo iz točke I imenuju se: 
- za predsjednika:  
Ivo Jospiović, dipl. ing. arh. - Grad Gospić, Samostalni referent za prostorno planiranje 

- za članove: 
Pavao Pavelić, dipl. ing. - Grad Gospić, Pročelnik Gradskog upravnog odjela za                
komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša           
 
Ivica Mataija, prof. - Ravnatelj Državnog arhiva u Gospiću, Zamjenik župana  
Ličko – senjske županije 

III 

Povjerenstvo donosi mišljenje za arhitektonsku uspješnost idejnog projekta za 
gradnju/rekonstrukciju grañevine i površine javne namjene za zahvat, za koji prema 
posebnom propisu lokacijsku dozvolu izdaje Ličko-senjska županija, Upravni odjel za 
graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode, te komunalno gospodarstvo, osim u slučaju kada je 
idejni projekt izrañen na temelju  prethodno provedenog natječaja.  

IV 

Povjerenstvo se imenuje na rok od dvije godine, istekom kojeg se može sastav Povjerenstva 
izmijeniti.  

 V 

Administrativno – tehničke poslove za potrebe Povjerenstva obavlja Gradski upravni odjel za 
komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.  

VI 

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

 
Klasa: 350-01/08-01/04 



Urbroj: 2125/01-02-08-02 
Gospić, 26. veljače 2008. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić,v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 6. Odluke o davanju u zakupu poslovnih prostora ("Službeni vjesnik Grada 
Gospića" broj 1/08) i članka 41. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 
7/01, 1/06, 3/06),  Gradsko poglavarstvo Grada Gospića, dana 26. veljače 2008. godine, 
donijelo je 

 
ZAKLJUČAK 

o osnutku i imenovanju Komisije za davanje u zakup poslovnih prostora 

 
I 

Osniva se Komisija za davanje u zakup poslovnih prostora (u daljnjem tekstu Komisija). 

II 

Zadaća je Komisije, provesti postupak natječaja i podnijeti Poglavarstvu prijedlog ponude za 
koju smatra da treba prihvatiti. 

III 

U Komisiju se imenuju: 
- za predsjednika: 
Milan Kolić, 

- za članove: 

1. Marta Grgurić, (zamjenik predsjednika) 
2. Petar Krmpotić 
3. Pavao Pavelić 
4. Katarina Devčić 

 IV 

Komisija je u svom radu dužna postupati sukladno propisima, pravilima struke i u interesu 
Grada Gospića. 

V 

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Komisiju obavljat će Gradski upravni odjel za 
komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. 

 VI 

Ovim se Zaključkom stavlja van snage Zaključak o imenovanju Komisije za zakup poslovnih 
prostora („Službeni vjesnik Grada Gospića“ broj 12/06). 

VII 



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

 
Klasa: 372-01/08-01/08 
Urbroj: 2125/01-02-08-02 
Gospić, 26. veljače 2008. 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, 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 26. veljače 2008. godine donosi 

  

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

kat. čest. br. 2820 k.o. Gospić 

I 

            Daje se na prodaju nekretnina izgrañena na: kat. čest. br. 2820 upisane u kat. 
posjedovni list br. 2309 k.o. Gospić, poslovni prostor na I katu, netto grañevinske površine 
141,90 m2, u ulici Dr. Franje Tuñmana br.10 u Gospiću, vlasništvo Grada Gospića, na 
temelju javnog natječaja i uz naknadu utvrñenu po tržišnoj cijeni. 

II 

            Početna prodajna cijena netto grañevinske površine nekretnine iznosi 840.706,77 kn 
(5.924,64 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 vodit će se kriterijem visine cijene ponude. 

V 

            Po okončanju postupka natječaja Gradonačelnik će zaključiti ugovor o kupoprodaji s 
ponuditeljem čija je ponuda utvrñena kao najpovoljnija. 

VI 

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

 Klasa: 372-01/08-01/11 
Urbroj: 2125/01-02-08-02 
Gospić, 26. veljače 2008. 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 na temelju članka 1. i članka 5. Zaključka o davanju gradskih prostora na 
privremeno i povremeno korištenje („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 9/07, 10/07), 
Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 26. veljače 2008. godine 
donosi 

  

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

Udruzi dijabetičara Ličko - senjske županije  

  

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, Udruzi dijabetičara Ličko - senjske županije, u svrhu obavljanja redovne djelatnosti  
Udruge 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: 372-01/07-01/48 
Urbroj: 2125/01-02-08-04 
Gospić, 26. veljače 2008. 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 na temelju članka 1. i članka 5. Zaključka o davanju gradskih prostora na 
privremeno i povremeno korištenje („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 9/07, 10/07), 
Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 26. veljače 2008. godine 
donosi 

  

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

Rukometnom klubu 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, Rukometnom klubu Gospić, u svrhu 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 -
uredskog prostora.  

III 

            Gradsko poglavarstvo Grada Gospića ovlaščuje 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: 372-01/08-01/07 
Urbroj: 2125/01-02-08-03 
Gospić, 26. veljače 2008. 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 na temelju članka 3. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora („Službeni 
vjesnik Grada Gospića“ br. 01/08), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj 
dana 26. veljače 2008. godine donosi 

  

Z A K LJ U Č A K 
o raspisivanju natječaja za davanje u zakup 

 poslovnog prostora u vlasništvu Grada Gospića  
na adresi Vile Velebita br. 10 

  
I 

            Ovim Zaključkom pristupa se raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog 
prostora u vlasništvu Grada Gospića, u prizemlju stambeno - poslovnog objekta Vile Velebita 
br. 10, izgrañenog na kat. čest. br. 2741/1 k.o. Gospić, ukupne površine 17,00 m2. 

II 

  Utvrñuju se osnovni elementi natječaja iz točke I ovog Zaključka, kako slijedi: 

- poslovni prostor namijenjen je za djelatnost prodaje suvenira, 
- poslovni prostor se daje  u zakup kao cjelina, 
- poslovni prostor se daje u zakup u viñenom stanju, a svi troškovi ureñenja padaju na teret     
zakupnika, te se zakupnik  odriče prava potraživanja uloženih sredstava, 
- vrijeme zakupa iznosi 5 (pet) godina, 
- početna mjesečna zakupnina je 30 kn/m2, 
- jamčevina za ponudu iznosi 510,00 kn, a uplaćuje se prilikom podnošenja ponude na   
Proračun Grada Gospića.  

            Ponuda se daje u pisanom obliku i mora sadržavati: 

1. ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja s naznakom mjesta prebivališta, odnosno 
sjedišta, 

2. ponuñenu mjesečnu zakupninu, 
3. kratki opis djelatnosti koja će se obavljati. 

            Uz ponudu se mora priložiti: 

1. dokaz o uplaćenoj jamčevini, 
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu, odnosno sjedištu na području RH, 
3. dokaz iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra (rješenje o upisu u registar ili 

preslik obrtnice), 
4. potvrdu da ponuñač nema dugovanja prema Gradu Gospiću po bilo kojoj osnovi. 

            Ponude, s prilozima dostavljaju se na adresu Gradsko poglavarstvo Grada Gospića, 
p.p. 46, Gospić s naznakom „PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA-NE 
OTVARAJ“ 
Ponude se predaju putem pošte preporučeno ili neposredno u pisarnici Grada Gospića, u roku 



od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. 
Izbor najpovoljnije ponude vrši Komisija za zakup poslovnih prostora. 
Kao najpovoljnija ponuda uzeti će se u obzir ona valjana ponuda koja uz najvišu ponuñenu 
zakupninu nudi i traženu djelatnost. 
Rok za sklapanje ugovora o zakupu iznosi 8 dana od dana donošenja odluke o prihvaćanju 
ponude, te u slučaju propusta tog roka izabrani ponuditelj gubi pravo na sklapanje ugovora o 
zakupu i pravo na povrat uplaćene jamčevine. 
Ostala meñusobna prava i obveze koja proizlaze s osnova zakupa ureñuju se ugovorom o 
zakupu sukladno odredbama Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora  
(„Narodne novine“ br. 91/96, 124/97, 174/04) i Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 01/08.) 

III 

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

Klasa: 372-03/08-01/04 
Urbroj: 2125/01-02-08-02 
Gospić, 26. veljače 2008. 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 na temelju članka 3. Odluke  o davanju u zakup poslovnih prostora („Službeni 
vjesnik Grada Gospića“ br. 01/08), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj 
dana 26. veljače 2008. godine donosi 

  

Z A K LJ U Č A K 
o raspisivanju natječaja za davanje u zakup  

poslovnog prostora u vlasništvu Grada Gospića 
 na adresi Trg Stjepana Radića br. 4 

  

I 

            Ovim Zaključkom pristupa se raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog 
prostora u vlasništvu Grada Gospića, u prizemlju poslovnog objekta Trg Stjepana Radića br. 
4, izgrañenog na kat. čest. br. 2760 k.o. Gospić, ukupne površine 26,86 m2, koji se sastoji od 
2 prostorije. 

II 

  
Utvrñuju se osnovni elementi natječaja iz točke I ovog Zaključka, kako slIjedi: 

- poslovni prostor namijenjen je za djelatnost proizvodnje odjeće, 
- poslovni prostor se daje  u zakup kao cjelina, a istom pripada sanitarni čvor, te korištenje   
zajedničkih dijelova i ureñaja, 
- poslovni prostor se daje u zakup u viñenom stanju, a svi troškovi ureñenja padaju na teret   
zakupnika, te se zakupnik  odriče prava potraživanja uloženih sredstava, 
- vrijeme zakupa iznosi 5 (pet) godina, 
- početna mjesečna zakupnina je 30 kn/m2, 
- jamčevina za ponudu iznosi 805,80 kn, a uplaćuje se prilikom podnošenja ponude na  
Proračun Grada Gospića.  

            Ponuda se daje u pisanom obliku i mora sadržavati: 
a)   ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja s naznakom mjesta prebivališta, odnosno   
sjedišta, 
b)   ponuñenu mjesečnu zakupninu, 
c)   kratki opis djelatnosti koja će se obavljati. 

            Uz ponudu se mora priložiti: 
a)   dokaz o uplaćenoj jamčevini, 
b)   dokaz o hrvatskom državljanstvu, odnosno sjedištu na području RH, 
c)   dokaz iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra (rješenje o upisu u registar ili   
preslik obrtnice), 
d)   potvrdu da ponuñač nema dugovanja prema Gradu Gospiću po bilo kojoj osnovi. 

            Ponude, s prilozima dostavljaju se na adresu  Gradsko poglavarstvo Grada Gospića, 
p.p. 46, Gospić s naznakom „PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA-NE 



OTVARAJ“ 
Ponude se predaju putem pošte preporučeno ili neposredno u pisarnici Grada Gospića, u roku 
od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. 
Izbor najpovoljnije ponude vrši Komisija za zakup poslovnih prostora. 
Kao najpovoljnija ponuda uzet će se u obzir ona valjana ponuda koja uz najvišu ponuñenu 
zakupninu nudi i traženu djelatnost. 
Rok za sklapanje ugovora o zakupu iznosi 8 dana od dana donošenja odluke o prihvaćanju 
ponude, te u slučaju propusta tog roka izabrani ponuditelj gubi pravo na sklapanje ugovora o 
zakupu i pravo na povrat uplaćene jamčevine. 
Ostala meñusobna prava i obveze koja proizlaze s osnova zakupa ureñuju se ugovorom o 
zakupu sukladno odredbama Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora  
(„Narodne novine“ br. 91/96, 124/97, 174/04) i Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 01/08.) 

III 

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

Klasa: 372-03/08-01/03 
Urbroj: 2125/01-02-08-02 
Gospić, 26. veljače 2008. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić,v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 4. Odluke o grbu i zastavi Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 4/94, 2/99) 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 26. veljače 2008. godine donijelo je 

  

RJEŠENJE 
o davanju odobrenja za uporabu  

grba Grada Gospića 

I 

Novinsko - izdavačkom obrtu Lik@ press NIO iz Gospića, odobrava se uporaba grba Grada 
Gospića u tiskanom izdanju vodiča „Gospić i okolica iz novinarskog bloka“ i tiskanom 
izdanju knjige „Lika iz bloka jednog novinara“. 

II 

            Korisnik je dužan rabiti grb Grada Gospića u skladu s odredbama propisanim 
Odlukom o grbu i zastavi Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 4/94, 2/99).  

III 

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

Klasa: 017-01/08-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-08-02 
Gospić, 26. veljače 2008. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić,v.r. 

 


