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AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

 

Na temelju članka 74. i 78. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji („Narodne 
novine“ br. 76/07) i na temelju članka 13. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06 i 3/06), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici 
održanoj 15. travnja 2008. godine, donijelo je 

  

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama 

Prostornog plana ureñenja Grada Gospića 

  

I PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE PLANA 

  

Članak 1. 

(1) Pravna osnova za izradu i donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja 
Grada Gospića sadržana je u: 

- odredbama Zakona o prostornom ureñenju i gradnji („N.N.“ br. 76/07), te Pravilnika 
o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i 
standardu elaborata prostornih planova; 

- Poglavlju br. 9 - Mjere provedbe plana, čl. 102. Odluke o donošenju Prostornog 
plana ureñenja 
Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 09/05, 1/06); 

(2) Nositelj izrade plana je Poglavarstvo Grada Gospića. Odgovorna osoba je 
predsjednik Poglavarstva Grada Gospića. 

  

II RAZLOZI ZA IZMJENE I DOPUNE 

  

Članak 2. 

Razlozi za pristupanje Izmjenama i dopunama Prostornog plana ureñenja Grada 
Gospića vezani su za: 

o usklañenje sa Zakonom o prostornom ureñenju i gradnji u dijelu koji se odnosi 
na novu nomenklaturu i klasifikaciju dokumenata prostornog ureñenja u 



nadležnosti velikog grada, grada ili općine, te sadržaj prostornog plana 
ureñenja 

  

o usklañenje sa planom višeg nivoa, a to je Prostorni plan ureñenja Ličko-
senjske županije, 

  

o odreñivanje prostora za gradnju objekata od prometnog, komunalnog i 
gospodarskog interesa za Grad Gospić, kao i usklañivanje predviñenih 
koridora infrastrukturnih objekata sa projektnom dokumentacijom  

  

  

III OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA 

  

Članak 3. 

Područje obuhvata Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Grada Gospića odnosi 
se na cjelokupan obuhvat Prostornog plana ureñenja Grada Gospića. 

  

IV OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA  

  

Članak 4. 

PPU Grada Gospića stupio je na snagu 31. prosinca 2005. g.. Planom su utvrñeni 
ciljevi prostornog planiranja, utemeljeni na svrhovitom korištenju prostora, planiranju 
namjene, oblikovanju, obnovi i saniranju grañevinskog i drugog zemljišta, zaštiti 
okoliša, te zaštiti kulturnih dobara i osobito vrijednih dijelova prirode na razmatranom 
prostoru. 
Prostornim plan ureñenja Grada Gospića analiziraju se prostorne potrebe i programira 
mogući, predvidivi razvitak unutar odreñenog vremenskog perioda. Taj vremenski 
period sagledavanja, predviñanja i dimenzioniranja prostorno-planskih razvojnih 
procesa odreñen je ovim Planom za narednih 10 do 15 godina, što znači da će se u 
okviru plana svi procesi na području Grada Gospića sagledavati u vremenu od 2002. 
(uključivo statistički podaci iz 1991. i 2001. godine) do 2015. godine. Prema tome, 
2015. godina predstavlja ciljnu godinu na koju se odnose odreñene projekcije 
(demografska, gospodarska i dr.), te osiguravaju potrebni prostori (grañevinsko 
područje i dr.) za realizaciju programiranih procesa. 



Budući da su od vremena donošenja Prostorni plan ureñenja Grada Gospića pa do 
danas na planiranom području  nastupili nove okolnosti u prostoru, te da je donesen 
novi Zakon o prostornom ureñenju i gradnji, kao i izmjene i dopune Prostornog plana 
ureñenja Ličko-senjske županije, ocijenjeno je da je potrebno izvršiti usuglašavanje 
plana sa novonastalim potrebama, kroz pokretanje postupka izmjena i dopuna 
predmetnog plana.      

  

V CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PLANA 

Članak 5. 

Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana: 

o izvršiti usklañenje sa odredbama Zakona o prostornom ureñenju i gradnji u 
dijelu koji se odnosi na novu nomenklaturu dokumenata prostornog ureñenja u 
nadležnosti velikog grada, te sadržaj prostornog plana ureñenja velikog grada 

o Izvršiti usklañenje sa planom višeg nivoa, odnosno, izmjenama i dopunama 
Prostornog plana ureñenja Ličko-senjske županije. 

  

VI POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU IZMJENA I 
DOPUNA PLANA 

  

Članak 6. 

Za potrebe izrade izmjena i dopuna plana nije planirana posebna izrada stručnih 
podloga, nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija koju iz područja svog 
djelokruga osiguravaju tijela i osobe odreñene posebnim propisima. 

VII NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA 

Članak 7. 

Stručna rješenja osigurat će se na način kako je to navedeno u članku 6. ove Odluke, te 
u skladu sa odredbama članka 79. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji, u roku od 
30 dana od dana dostave Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja 
Grada Gospića. 

  

VIII VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I 
ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA 

Članak 8. 



Za izradu izmjena i dopuna Plana koristit će se vektorizirane katastarske i skenirane 
topografske podloge pribavljene od Državne geodetske uprave. 

  

IX POPIS TIJELA I OSOBA ODREðENIH POSEBNIM PROPISIMA 

  

Članak 9. 

Utvrñuje se popis tijela i osoba koje daju zahtjeve, podatke i planske smjernice za 
izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Grada Gospića, iz područja svog 

djelokruga: 

- MUP, PU Ličko-senjska, 

- Ministarstvo kulture RH, Konzervatorski odjel, Gospić, 

- Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar u Gospiću, 

- Hrvatske ceste d.o.o., Ispostava Gospić, 

- Hrvatska pošta d.d., 

- Hrvatski telekom d.d., TKC Gospić, 

- HEP, DP Elektrolika, Gospić, 

- Hrvatske vode, VGI Lika, 

- L-SŽ, Županijski zavod za prostorno planiranje, razvoj i zaštitu okoliša, 

- L-SŽ, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode, te komunalno 
gospodarstvo, 

- Županijska uprava za ceste, 

- Usluga d.o.o., Gospić. 

  

X ROKOVI 

Članak 10. 

Za izradu Izmjena i dopuna Plana utvrñuju se slijedeći rokovi: 

• Prethodna rasprava i Nacrt prijedloga plana – lipanj 2008. godine 
• Prijedlog plana – srpanj 2008. godine 



• Konačni prijedlog plana – studeni 2008. godine 

  

XI IZVORI FINANCIRANJA 

                                                                               
Članak 11. 

Izrada Izmjena i dopuna Plana financirat će se sredstvima iz Proračuna Grada Gospića, 
te iz drugih izvora. 

  

XII ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 12. 

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

  

Klasa: 350-02/08-01/22 
Urbroj: 2125/01-01-08-03 

Gospić, 15. travnja 2008. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Na temelju čl. 78. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji („N.N.“ br. 76/07), čl. 98. 
Odluke o donošenju Prostornog plana ureñenja Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 9/05, 1/06) i na temelju čl. 13. Statuta Grada Gospića („Službeni 
vjesnik Grada Gospića“ br. 07/01, 01/06 i 03/06), Gradsko vijeće Grada Gospića na 
sjednici održanoj 15. travnja 2008. godine donijelo je  

  

ODLUKU 
o izradi Urbanističkog plana ureñenja Zone Derale - Gospić  

  

I    PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA  

Članak 1. 

1.) Pravna osnova izrade i donošenja Urbanističkog plana ureñenja Zone Derale – 
Gospić (u  
daljnjem tekstu: Plan) sadržana je u: 
- Zakonu o prostornom ureñenju i gradnji („N.N.“ br. 76/07) 
- Pravilniku o sadržaju i mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim 
pokazateljima   
i standardu elaborata prostornih planova 
- Poglavlju br. 9 – Mjere provedbe plana, čl. 102. Odluke o donošenju Prostornog 
plana     
ureñenja Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 9/05, 1/06) 
 
Nositelj izrade Plana je Gradsko poglavarstvo Grada Gospića. Odgovorna osoba je 
predsjednik Poglavarstva Grada Gospića.  

  

II   OBUHVAT PLANA 

Članak 2. 

Obuhvat Plana grafički će se utvrditi Prostornim planom ureñenja Grada Gospića. 

  

III OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA 

Članak 3. 

U odnosu na Prostorni plan ureñenja Grada Gospića, Plan detaljnije odreñuje prostorni 
razvoj Naselja, odnosno dijela Naselja, s osnovom prostornih i funkcionalnih rješenja, 
uvjeta i oblikovanja prostorne cjeline. 
Područje obuhvata u cjelini se nalazi u neizgrañenom grañevinskom području. 



Planom se ureñuje područje obuhvata u cjelini, koji predstavlja dio grañevinskog 
područja Naselja Gospić. 

  

IV  CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA 

Članak 4. 

Plan odreñuje: 

- Osnovu namjene površina i prikaz površina javne namjene, 

- Razmještaj djelatnosti u prostoru, 

- Osnovu prometne komunalne i druge infrastrukture, 

- Mjere za zaštitu okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti, 

- Ureñenje zelenila, parkovnih i rekreacijskih površina, 

- Zahvate u prostoru značajne za prostorno ureñenje Naselja i izradu detaljnih planova 
ureñenja, 

- Uvjete ureñenja i korištenja površina i grañevina, 

- Zahvat u prostoru u vezi sa zaštitom od prirodnih i drugih nesreća. 

  

V   POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA ZA IZRADU PLANA 

Članak 5. 

Za potrebe izrade Plana nije planirana posebna izrada stručnih podloga, nego će se 
koristiti raspoloživa dokumentacija, koju iz područja svog djelokruga osiguravaju 
tijela i osobe odreñene posebnim propisima. 

  

VI  NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA 

Članak 6. 

Stručna rješenja osigurat će se na način kako je to navedeno čl. 5. ove Odluke, te u 
skladu sa odredbama čl. 79. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji, u roku od 30 
dana od dana dostave Odluke s pozivom o izradi Plana 

  



VII VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I 
  ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA 

  

Članak 7. 

Za izradu Plana koristit će se vektorizirane katastarske i skenirane topografske 
podloge pribavljene od Državne geodetske uprave. 

  

VIII POPIS TIJELA I OSOBA ODREðENIH POSEBNIM PROPISIMA 

Članak 8. 

Utvrñuje se popis tijela i osoba koju daju zahtjeve, podatke i planske smjernice za 
izradu Plana iz područja svog djelokruga: 

- MUP, PU Ličko-senjska, 

- Ministarstvo kulture RH, Konzervatorski odjel, Gospić, 

- Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar u Gospiću, 

- Hrvatske ceste d.o.o., Ispostava Gospić, 

- Hrvatska pošta d.d., 

- Hrvatski telekom d.d., TKC Gospić, 

- HEP, DP Elektrolika, Gospić, 

- Hrvatske vode, VGI Lika, 

- L-SŽ, Županijski zavod za prostorno planiranje, razvoj i zaštitu okoliša, 

- L-SŽ, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode, te komunalno 
gospodarstvo, 

- Županijska uprava za ceste, 

- Usluga d.o.o., Gospić. 

  

IX  ROK ZA IZRADU PLANA  

Članak 9. 



  

Za izradu Plana predpostavljaju se slijedeći rokovi: 

- Prethodna rasprava i Nacrt prijedloga Plana - lipanj 2008. godine 

- Prijedlog Plana - srpanj 2008. godine 

- Konačni prijedlog Plana - studeni 2008. godine  

  

       X  ZABRANA I VRIJEME TRAJANJE ZABRANE 

Članak 10. 

Do donošenja Plana nije dozvoljeno izdavanje lokacijskih dozvola i rješenja o 
uvjetima grañenja, za područje obuhvata Plana. 

  

      XI  IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA 

Članak 11. 

Izrada Plana financirat će se sredstvima iz proračuna Grada Gospića, te iz drugih 
izvora. 

  

     XII ZAVRŠNE OBREDBE 

Članak 12. 

Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 

Klasa: 350-02/08-01/23 
Urbroj: 2125/01-01-08-03 
Gospić, 15. travnja 2008. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 



Temeljem članka 11. i članka 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne 
novine“ broj 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05),  te članka 13. Statuta Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ broj 7/01, 1/06, 3/06), Gradsko vijeće Grada 
Gospića, na sjednici održanoj dana 15. travnja 2008. godine donijelo je 

 
ODLUKU 

o agrotehničkim mjerama, te ureñenju i održavanju  
poljoprivrednih rudina na području Grada Gospića 

 
I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom Odlukom propisuju se potrebne agrotehničke mjere u svrhu zaštite 
poljoprivrednog i drugog zemljišta koje se gospodarski koristi kao poljoprivredno 
zemljište na području Grada Gospića, te mjere za ureñivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina, u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, 
onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju. 

Pod poljoprivrednim rudinama u smislu stavka 1. ovog članka smatraju se parcele na 
odreñenom lokalitetu, odnosno, zaokružena cjelina parcela. 

Članak 2. 

Poljoprivrednim zemljištem smatraju se poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, 
livade, pašnjaci, voćnjaci, ribnjaci i drugo zemljište koje se može privesti 
poljoprivrednoj proizvodnji. 

Zemljište u grañevinskom području i zemljište izvan tog područja predviñeno 
dokumentima prostornog ureñenja za izgradnju, koristi se gospodarski do privoñenja 
nepoljoprivrednoj namjeni kao poljoprivredno zemljište i mora se održavati 
sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju. 

Pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta iz stavka 2. ovog članka smatra se 
sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanje višegodišnjim raslinjem. 

II. AGROTEHNIČKE MJERE 

Članak 3. 

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su obradivo poljoprivredno 
zemljište obrañivati ne umanjujući njegovu vrijednost sukladno agrotehničkim 
mjerama. 

Članak 4. 

U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta propisuju se agrotehničke mjere. 
Pod agrotehničkim mjerama smatraju se: 



1. sprječavanje erozije, 
2. sprječavanje zakorovljenosti, 
3. čišćenje kanala, 
4. zabrana odnosno obveza uzgoja pojedinih biljnih vrsta na odreñenom području, 
5. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika, 
6. spaljivanje i uništavanje biljnih otpadaka i dr. 

Članak 5. 

U svrhu sprječavanja zakorovljenosti, vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta 
dužni su poduzimati mjere za sprječavanje zakorovljenosti zemljišta mehaničkim ili 
kemijskim sredstvima, te na taj štititi bonitet zemljišta i širenje zakorovljenosti  na 
susjedne parcele. 

Članak 6. 

Čišćenje prirodnih i umjetnih vodenih kanala provodi se radi sprječavanja odrona 
zemlje i zarastanja korova, tako da se omogući prirodni tijek oborinskih voda.  

Članak 7. 

Obvezna je sjetva i sadnja u plodoredu, te korištenje certificiranog sortnog sjemena i 
certificiranog sadnog materijala za sjemensku proizvodnju, radi sprječavanja pojave i 
širenja biljnih bolesti i štetnika. 

Radi sprječavanja pojave i širenja, te zaštite od  bolesti i štetnika, vlasnici i ovlaštenici 
poljoprivrednog zemljišta dužni su pridržavati se pravilne primjene sredstava za 
zaštitu bilja. 

Članak 8. 

Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih otpadaka obuhvaćaju: 

1. obvezno uklanjanje biljnih ostataka na poljoprivrednom zemljištu roku od 60 
dana nakon skidanja usjeva, 

2. obveza uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera 
u višegodišnjim nasadima odmah po obavljenoj rezidbi (metodom 
kompostiranja), 

3. obvezno odstranjivanje biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i 
meña na šumskom zemljištu, koje graniči sa poljoprivrednim zemljištem, 

Zabranjuje se paljenje neposječenih i nepožetih biljnih ostataka i korova metodom 
stihijskog širenja vatrene linije cijelom poljoprivrednom rudinom. 
Uništavanje biljnog otpada i korova paljenjem poduzima se uz provoñenje mjera 
zaštite od požara sukladno propisima kojima se regulira to područje. 

II. MJERE ZA UREðENJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA 

Članak 9. 



Mjere za ureñivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su: 
- održavanje živica i meña, 
- održavanje poljskih putova, 
- ureñivanje i održavanje kanala da se omogući prirodan tok oborinskih voda, 
- sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica, te sprječavanje sadnje u svrhu 
pošumljavanja, 
- održavanje vjetrobranskih pojasa 

Članak 10. 

Za područje Grada provode se mjere za ureñivanje i održavanje poljoprivrednih 
rudina, koje obuhvaćaju: 

1. zabranu sadnje višegodišnjih nasada, višegodišnjih kultura koje zasjenjuju 
susjedne zemljišne čestice, na način da onemogućavaju ili otežavaju 
poljoprivrednu proizvodnju na tim česticama, 

2. održavanje zelenih ograda na način da se spriječi njihovo širenje na susjedno 
obradivo zemljište i putove i zasjenjivanje susjednih površina prerastanjem 
zelene ograde, 

3. održavanje i ureñenje zemljišnih meña, zelenih ograda i poljskih putova tako 
da ne ometaju provoñenje agrotehničkih mjera, 

4. održavanje i ureñenje poljoprivrednih površina i poljskih putova tako da budu 
vidljivo označeni, očišćeni od korova i višegodišnjeg raslinja, radi neometanog 
prolaza 

5. održavanje i ureñenje zemljišnih meña i zelenih ograda tako da budu vidljivo 
označene i očišćene od korova i raslinja. 

Članak 11. 

Za ureñivanje i održavanje poljoprivrednih rudina provodi se mjera čišćenja prirodnih 
i umjetnih vodenih kanala radi sprječavanja odrona zemlje i zarastanja korova, tako da 
se omogući prirodni tijek oborinskih voda. 

Za ureñivanje i održavanje poljoprivrednih rudina obvezna je mjera sadnje i 
održavanja vjetrobranskih pojaseva. 

Članak 12. 

Vlasnici i ovlaštenici zemljišta dužni su održavati poljske putove u opsegu koji je 
potreban za prohodnost poljoprivredne mehanizacije. 
Pod takvim održavanjem podrazumijeva se: 

6. košenje trave s površina izmeñu putova, cesta i poljoprivrednog zemljišta, 
7. čišćenje kanala za oborinske vode, 
8. sprečavanje širenja živice i drugog raslinja uz putove, 
9. sječa pojedinih stabala ili grana koje u većoj mjeri zasjenjuju put ili sprečavaju 

transport. 

III. NADZOR I PROVOðENJE ODLUKE 



Članak 13. 

Vlasnici i ovlaštenici na poljoprivrednom zemljištu dužni su poduzimati mjere iz čl. 3. 
do 13. ove Odluke radi zaštite poljoprivrednog zemljišta. 
Vlasnici i ovlaštenici na poljoprivrednom zemljištu koji ne provedu mjere iz st. 1. 
ovog članka, dužni su omogućiti ovlaštenim pravnim osobama od strane Grada 
Gospića, poduzimanje mjera radi provoñenja agrotehničkih mjera na zemljištu u 
njihovom vlasništvu. 
Poljoprivredna inspekcija može rješenjem vlasnicima i ovlaštenicima poljoprivrednog 
zemljišta odrediti mjere i rokove za otklanjanje nepravilnosti  i nedostataka i obvezu 
izvršenja mjera iz st. 1. i 2. ovog članka. 

IV. KAZNENE ODREDBE 

Članak 14. 

            Poljoprivredni inspektor novčanom kaznom za prekršaj kaznit će: 

10. pravnu osobu u iznosu od 2.000,00 kn,  
11. odgovornu osobu u pravnoj osobi u iznosu od 1.000,00 kn,  
12.  fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost u 

iznosu od 1.000,00 kn,  
13.  fizičku osobu u iznosu od 500,00 kn, ako: 
14. ne poduzima mjere za sprječavanje zakorovljenosti i širenja zakorovljenosti  na 

susjedne parcele (članak 5.) 
15. ne provodi mjeru čišćenja prirodnih i umjetnih vodenih kanala radi 

sprječavanja odrona zemlje i zarastanja korova tako da se omogući prirodni  
tijek oborinskih voda (članak 6. i članak 11. stavak 1.) 

16. ako ne sije i sadi u plodoredu, te ne koristi certificirano sortno sjeme i 
certificirani sadni materijal za sjemensku proizvodnju (članak 7.) 

17. na pravilan način ne primjenjuju sredstva za zaštitu bilja i tako ne sprječava 
širenje biljnih bolesti i štetnika (članak 7. st.2.) 

18. ne ukloni biljne ostatke na poljoprivrednom zemljištu u roku od 60 dana nakon 
skidanja usjeva (članak 8. stavak 1. točka 1.) 

19. ne ukloni suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera nasadima 
odmah po rezidbi (članak 8. stavak 1. točka 2.),  

20. ne odstrani biljne ostatke nakon siječe i čišćenja šuma, putova i meña na 
šumskom zemljištu, koje graniči s poljoprivrednim zemljištem (članak 8. 
stavak 1. točka 3.), 

21. protivno zabrani sadi višegodišnje nasade visokorastućih kultura koje 
zasjenjuju susjedne zemljišne čestice tako da onemogućavaju ili otežaju 
poljoprivrednu proizvodnju na tim česticama (članak 10. stavak 1. točka 1.), 

22. ne održava zelene ograde na način da se spriječi  njihovo širenje na susjedno 
obradivo zemljište i putove i zasjenjenje susjednih površina prerastanjem 
zelene ograde (članak 10. stavak 1. točka 2.), 

23. ne održava i ne ureñuje poljoprivredne površine i poljske putove tako da ne 
ometaju provoñenje agrotehničkih mjera (članak 10. stavak 1. točka 3.), 

24. ne održava i ne ureñuje poljoprivredne površine i poljske putove tako da budu 
vidljivo označeni, očišćeni od korova i višegodišnjih raslinja, radi neometanog 
prolaza (članak 10. stavak 1. točka 4.), 



25. ne održava i ne ureñuje zemljišne meñe i zelene ograde da budu vidljivo 
označene i očišćene od korova i raslinja (članak 10. stavak 1. točka 5.), 

26. ne provodi mjeru sadnje i održavanja vjetrobranih pojaseva (članak 11. stavak 
2.). 

  

V. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 15. 

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

Klasa: 320-02/08-01/03 
Urbroj: 2125/01-01-08-03 
Gospić, 15. travnja 2008. godine  

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temeljem članka 17. stavak 1. u svezi s člankom 39. Zakona o sustavu unutarnjih 
financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 141/06), članka 12. 
Pravilnika o unutarnjoj reviziji proračunskih korisnika („Narodne novine“ broj 
150/05) i članka 13. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ broj 
7/01, 1/06 i 3/06 ), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana  15. 
travnja 2008. godine, donijelo je  

  

O D L U K U 
o unutarnjoj reviziji Grada Gospića 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uspostavlja se unutarnja revizija Grada Gospića, te ureñuje njezin 
položaj i način njezinog ostvarivanja. 

Članak 2. 

Unutarnja revizija Grada Gospića dio je sustava unutarnje financijske kontrole u 
Gradu Gospiću, ustrojenog sukladno odredbama Zakona. 
Unutarnja revizija u Gradu Gospiću se ustanovljava kao neovisna i objektivna 
aktivnost davanja stručnog mišljenja i savjeta s ciljem pružanja pomoći korisnicima 
proračuna u ostvarivanju poslovnih ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog 
pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, 
kontrole i gospodarenja sredstvima. 

Članak 3. 

Unutarnju reviziju uspostavljenju prema odredbama ove Odluke, obavljaju osobe koje 
ispunjavaju Zakonom utvrñene uvjete (u daljnjem tekstu: unutarnji revizori). 
Unutarnji revizori neovisni su u poslovima unutarnje revizije, koje obavljaju stručno i 
profesionalno primjenjujući metodologiju utemeljenu na meñunarodnim revizijskim 
standardima, zakonima, propisima i smjernicama koji ureñuju unutarnju reviziju, te 
načelima i pravilima Kodeksa strukovne etike unutarnjih revizora. 
Svoju djelatnost unutarnji revizori obavljaju na propisima utvrñen način. 
Neovisnost unutarnjih revizora štiti se Zakonom utvrñenim mjerama. 

Članak 4. 

Unutarnja revizija se u Gradu Gospiću uspostavlja ustrojavanjem neovisne Jedinice 
unutarnje revizije. 

Jedinica unutarnje revizije ustrojstveno i funkcionalno je neovisna o upravnim tijelima 
Grada Gospića u planiranju rada, provoñenju unutarnje revizije i izvješćivanju. 
Gradsko vijeće Grada Gospića donosi Pravilnik o unutarnjem redu Jedinice unutarnje 
revizije Grada Gospića kojim se utvrñuje broj potrebnih unutarnjih revizora, opis 
poslova i radnih zadataka i sva druga pitanja potrebna za rad Jedinice unutarnje 
revizije. 



Članak 5. 

Radom Jedinice unutarnje revizije rukovodi njezin voditelj. Za voditelja Jedinice 
unutarnje revizije može biti imenovana osoba koja ispunjava Zakonom utvrñene 
uvjete. 

Članak 6. 

Voditelj Jedinice unutarnje revizije organizira obavljanje djelatnosti unutarnje revizije 
u Gradu Gospiću, priprema i predlaže propisane planske dokumente, te podnosi 
godišnje izvješće o provoñenju unutarnje revizije u Gradu Gospiću. 
Na vlastitu inicijativu ili na zahtjev gradonačelnika, voditelj priprema i gradonačelniku 
podnosi pojedinačna i povremena izvješća o revizijskim nalazima i radu Jedinice 
unutarnje revizije. 

Članak 7. 

Unutarnje revizore i voditelja Jedinice unutarnje revizije iz reda unutarnjih revizora 
imenuje Poglavarstvo Grada Gospića provoñenjem natječaja ili premještanjem 
službenika koji su u radnom odnosu u Gradu Gospiću. 

Unutarnji revizori imaju pravo na plaću i druga materijalna prava pod uvjetima i u 
visini propisanoj za zaposlene u upravnim tijelima Grada Gospića. 
Svoja radna i druga prava iz radnih odnosa unutarnji revizori ostvaruju u upravnom 
tijelu nadležnom za poslove javnih financija. 

Pojedinačne akte vezane uz ostvarivanje prava unutarnjih revizora donosi 
gradonačelnik. 

Članak 8. 

Sredstva za rad Jedinice unutarnje revizije osiguravaju se u Proračunu Grada Gospića. 

Članak 9. 

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

Klasa: 470-03/08-01/03 
Urbroj 2125/01-01-08-03 
Gospić, 15. travnja 2008. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 



Na temelju članka 3. stavak 1. i 2. Zakona o državnim službenicima i namještenicima 
(„N.N“ br. 27/01), a u svezi s člankom 144. stavak 3. Zakona o državnim službenicima 
(„N.N“ br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08), članka 96. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 60/01 i 129/05), članka 10. 
Pravilnika o unutarnjoj reviziji proračunskih korisnika („N.N.“ br. 150/05) i članka 13. 
Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ 7/01, 1/06 i 3/06), Gradsko 
vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 15. travnja 2008. godine, donijelo je  

  

P R A V I L N I K 

o unutarnjem redu Jedinice unutarnje revizije Grada Gospića 

  

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom utvrñuju se radna mjesta, stručni i drugi uvjeti potrebni za raspored 
na radna mjesta, opis poslova i radnih zadataka koji se obavljaju na pojedinim radnim 
mjestima, broj unutarnjih revizora, te druga pitanja potrebna za rad Jedinice unutarnje 
revizije (u daljnjem tekstu: JUR). 

Članak 2. 

Jedinica unutarnje revizije ustrojava se bez unutarnjih ustrojbenih jedinica. 

  

Članak 3. 

Radna mjesta, stručni i ostali uvjeti potrebni za raspored na radna mjesta, opis i popis 
poslova koje obuhvaća pojedino radno mjesto, te broj službenika koji se utvrñuje kako 
slijedi: 

  

NAZIV RADNOG 

MJESTA  

  

Voditelj Jedinice unutarnje revizije – stručni 
savjetnik 

  

STRUČNI I DRUGI 

UVJETI  

27. VSS ekonomske struke;  
28. najmanje 5 godina radnog iskustva; 
29. položen državni stručni ispit; 
30. stručno ovlaštenje ministra financija za 

obavljanje poslova unutarnje revizije u 
javnom sektoru; 

31. organizacijske sposobnosti; 
32. znanje stranog jezika; 
33. znanje rada na računalu. 

  



  

OPIS POSLOVA  

34. upravlja i organizira rad JUR-a; 
35. izrañuje strateške i godišnje planove 

unutarnje revizije i obavlja poslove 
unutarnje revizije za upravna tijela i 
proračunske korisnike Grada Gospića u 
skladu s usvojenim planovima; 

36. neovisno i objektivno testira, analizira i 
ocjenjuje sve poslovne funkcije revidiranih 
subjekata radi utvrñivanja učinkovitosti 
poslovnih procesa i stupnja ostvarivanja 
zadaća; 

37. kontinuirano ispituje i ocjenjuje valjanost i 
svrhovitost sustava internih kontrola, 
upravljačkih kontrola i računovodstvenog 
sustava proračunskih korisnika, te 
upozorava na nepravilnosti, daje preporuke 
za njihovo uklanjanje i predlaže mjere za 
unaprjeñenje poslovanja u svrhu 
poboljšanja djelotvornosti i poslovanja 
sustava; 

38. surañuje sa Središnjom harmonizacijskom 
jedinicom Ministarstva financija i 
procjenjuje praćenje provedbe preporuka 
Državnog ureda za reviziju; 

39. podnosi gradonačelniku pismeno izvješće 
o aktivnostima sukladno rokovima 
utvrñenim operativnim planom rada, a 
najmanje jednom tijekom polugodišta; 

40. sastavlja posebno izvješće gradonačelniku 
o uočenim nepravilnostima; 

41. obavlja sve ostale poslove u skladu sa 
pozitivnim zakonima i po nalogu 
gradonačelnika. 

  
 
POTREBAN BROJ 

IZVRŠITELJA  
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NAZIV RADNOG 

MJESTA  

  

Unutarnji revizor – stručni savjetnik 

  

STRUČNI I DRUGI 

UVJETI  

42. VSS ekonomske struke;  
43. najmanje 5 godina radnog iskustva; 
44. položen državni stručni ispit; 
45. stručno ovlaštenje ministra financija za 

obavljanje poslova unutarnje revizije u 
javnom sektoru; 

46. znanje stranog jezika; 



47. znanje rada na računalu. 

  
  

OPIS POSLOVA  

48. obavlja unutarnju reviziju pojedinačno ili u 
timu 

49. za svaku pojedinačno obavljenu reviziju 
izrañuje revizorsko izvješće po svim 
fazama sukladno planu revizije; 

50. vrši dokumentiranje i evidenciju o 
izvršenim revizijama i izvještava voditelja 
o tijeku provoñenja revizije, izrañuje i 
potpisuje nacrt revizorskog izvješća; 

51. raspravlja nalaze i preporuke iz 
revizorskog izvješća s čelnicima 
revidiranih tijela; 

52. daje savjete za unaprjeñenje rada, 
učinkovitost i djelotvornosti, te prati 
provedbu danih preporuka i unaprjeñenje 
rada; 

53. obavlja sve poslove u skladu sa pozitivnim 
zakonima, po nalogu voditelja i 
gradonačelnika. 

  
  

POTREBAN BROJ 

IZVRŠITELJA  

  

2 

  

Službenici na radnim mjestima iz stavka 1. ovog članka primaju se u radni odnos na 
neodreñeno vrijeme temeljem natječaja ili premještanjem službenika koji su u radnom 
odnosu u Gradu Gospiću. 

Osoba rasporeñena na poslove unutarnjeg revizora dužna je u roku godine dana nakon 
rasporeda na to radno mjesto steći stručno ovlaštenje za obavljanje poslova unutarnje 
revizije. 
Ako osoba rasporeñena na poslove unutarnjeg revizora u navedenom roku ne stekne 
stručno ovlaštenje, odobrava se naknadni rok od šest mjeseci za stjecanje tog 
ovlaštenja. 
Ako stručno ovlaštenje ne stekne u propisanim rokovima, osoba se rasporeñuje na 
druge poslove odgovarajuće njezinoj stručnoj spremi i sposobnostima. 

  

Članak 4. 

Jedinicom unutarnje revizije rukovodi voditelj koji je za svoj rad izravno odgovoran 
gradonačelniku.  



Voditelj je obvezan surañivati sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom kako bi 
dobio potrebne smjernice, informacije i podršku, te Državnim uredom za reviziju 
kojem pruža informacije okončanih unutarnjih revizija. 

  

Članak 5. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku 
Grada Gospića“. 
 
Klasa: 118-01/08-01/01 
Urbroj: 2125/01-01-08-03 
Gospić, 15. travnja 2008. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA GOSPIĆA 

 

Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 
novine“ br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba i 178/04), članka 6. Odluke 
o obavljanju dimnjačarskih poslova ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 3/08) 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 08. travnja 
2008. godine donosi  

  

O D L U K U 
o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu koncesije 

za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Gospića  
 

         
Članak 1. 

            Ovom Odlukom odobrava se raspisivanje Javnog natječaja za dodjelu 
koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Gospića.  

Članak 2. 

            Koncesija kojom se stječe pravo obavljanja dimnjačarskih poslova dodjeljuje 
se pravnim ili fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje te djelatnosti i imaju 
zaposlene osobe koje su stručno osposobljene za obavljanje dimnjačarskih poslova. 

Članak 3. 

            Zadužuje se Gradski upravni odjel za komunalnu djelatnost, stanovanje, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša da provede postupak Javnog natječaja iz članka 1. ove 
Odluke, te da dostavi Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih 
poslova na području Grada Gospića Gradskom vijeću Grada Gospića. 

  

Članak 4. 

            Koncesija se dodjeljuje na rok od 5 (pet) godina. 
Naknada za koncesiju utvrñuje se u visini od minimalno 5% od ukupnog mjesečnog 
fakturiranog iznosa (bez PDV-a) korisnika koncesije za izvršene usluge. 

Članak 5. 

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



Klasa: 363-01/08-01/45 
Urbroj: 2125/01-02-08-02 
Gospić, 08. travnja 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 4. stavka 3. Odluke o grbu i zastavi Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 4/94, 2/99), Gradsko poglavarstvo Grada 
Gospića na sjednici održanoj dana 08. travnja 2008. godine donijelo je  

  

R J E Š E N J E 
o odobrenju uporabe grba i naziva Grada Gospića 

I 

            Ovim Rješenjem odobrava se uporaba grba i naziva Grada Gospića Hrvatskom 
športskom savezu slijepih na internim listama za obradu rezultata prvenstva, 
službenim dokumentima prvenstva te medaljama koje će se dodjeljivati sudionicima 
državnog prvenstva u kuglanju za slijepe u Gospiću.  

  

II 

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

  

III 

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

Klasa: 402-01/08-01/52 
Urbroj: 2125/01-02-08-03 
Gospić, 08. travnja 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), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 08. 
travnja 2008. godine donijelo je 

  

Z A K LJ U Č A K 
o  imenovanju članova Povjerenstva za procjenu nekretnina   

u Državnom vlasništvu na području Grada Gospić 

  

I. 

            Ovim Zaključkom imenuju se članovi Povjerenstva za procjenu nekretnina u 
Državnom vlasništvu na području Grada Gospića. 

II. 

            U Povjerenstvo iz točke I. ovog Zaključka se imenuju: 

  - za člana: 
Katarina Devčić 

- za zamjenika člana: 
Nenad Bubaš  

III. 

            Povjerenstvo za procjenu nekretnina utvrñuje procjenu grañevinske vrijednosti 
nekretnine odnosno stanja nekretnine sukladno Uredbi o uvjetima za kupnju obiteljske 
kuće ili stana u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi. 

IV. 

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

Klasa: 940-01/08-01/18 
Urbroj: 2125/01-02-08-02 
Gospić, 08. travnja 2008. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 



          Na temelju članka 11. i 12. Odluke o komunalnom doprinosu Grada Gospića 
(“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 9/04, 8/06, 11/06, 2/08) 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 08. travnja 2008. godine donosi  

  

Z A K LJ U Č A K 

o  oslobañanju plaćanja komunalnog doprinosa 
Osnovne škole “dr. Jure Turić”, Gospić, za rekonstrukciju i dogradnju  

postojeće grañevine, u Gospiću, na k.č.br. 2899 k.o. Gospić 

I. 

Temeljem čl. 11. i 12. Odluke o komunalnom doprinosu Grada Gospića (“Službeni 
vjesnik Grada Gospića” br. 9/04, 8/06, 11/06, 2/08), Gradsko poglavarstvo Grada 
Gospića, u cijelosti, oslobaña od plaćanja komunalnog doprinosa, Osnovnu školu „dr. 
Jure Turić“, Gospić, za rekonstrukciju i dogradnju postojeće grañevine, ukupnog 
volumena 8.284,00 m3, na k.č.br. 2899 k.o. Gospić, u iznosu od  165.680,00 kn. 

II. 

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

 III. 

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

  

Klasa: UP/I 363-02/08-01/24 
Urbroj: 2125/01-02-08-03 
Gospić, 08. travnja 2008. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 

 

 



Na temelju članka 11. i 12. Odluke o komunalnom doprinosu Grada Gospića 
(“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 9/04, 8/06, 11/06, 2/08) i članka 41. Statuta 
Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06, 3/06), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na 7. izvanrednoj sjednici održanoj dana 15. travnja 
2008. godine donosi  

  

Z A K LJ U Č A K 

o  oslobañanju plaćanja komunalnog doprinosa, 
Grad Gospić, za izgradnju Kapelice Sv. Juraja u Podoštri,  

na k.č. br. 59/4 i 60/3 k.o. Lički Novi  
  

I. 

Temeljem čl. 11. i 12. Odluke o komunalnom doprinosu Grada Gospića (“Službeni 
vjesnik Grada Gospića” br. 9/04, 8/06, 11/06, 2/08), Gradsko poglavarstvo Grada 
Gospića, u cijelosti, oslobaña od plaćanja komunalnog doprinosa, Grad Gospić, za 
izgradnju Kapelice Sv. Juraja u Podoštri, ukupnog volumena 452,68 m3, na k.č. br. 
59/4 i 60/3 k.o. Lički Novi, u iznosu od 4.526,80 kn. 

  

II.  

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

  

III. 

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

Klasa: UP/I 363-02/08-01/19 
Urbroj: 2125/01-02-08-03 
Gospić, 15. travnja 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 08. travnja 2008. 
godine donosi  

     O D L U K U 
 o početku postupka javne nabave radova za ureñenje  

ulica A. Mihanovića, Lj. Gaja i Grofa J. Draškovića u Gospiću  

Članak 1. 

Javni naručitelj Grad Gospić, Budačka 55, Gospić, matični broj: 0441015, pristupa 
postupku predmeta nabave radova za ureñenje ulica Antuna Mihanovića, Ljudevita 
Gaja i Grofa Janka Draškovića u Gospiću.  

Članak 2. 

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 2.000.000,00 kn. 

Evidencijski broj nabave: 3-05 

Članak 3. 

Izvor-način planiranja sredstava: sredstva su planirana u gradskom proračunu. 

Članak 4. 

                Način provedbe postupka javne nabave: Otvoreni postupak javne nabave, 
sukladno čl. 13. Zakona o javnoj nabavi. 

Članak 5. 

                Ovlašteni predstavnici naručitelja:  
Predstavnici naručitelja u otvorenom postupku javne nabave su:  
1.            Pavao Pavelić dipl. ing., 
2.            Marija Šimac dipl. oec., 
3.            Nenad Bubaš. 

                Zadaci ovlaštenih predstavnika naručitelja: 

o koordiniraju pripremu i provoñenje postupka javne nabave, 
o javno otvaranje ponuda, 
o sudjeluju u pregledu i ocjeni ponuda, 
o usmjeravaju rad stručnih osoba i službi naručitelja kojima je povjerena izrada 

dokumentacije za nadmetanje, pregled i ocjena ponuda te ostali poslovi u vezi 
s postupkom javne nabave. 

                Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi 
naručitelja. 



       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: 361-01/08-01/04 
Urbroj: 2125/01-02-08-02 
Gospić, 08. travnja 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 08. travnja 2008. 
godine donosi  

O D L U K U 
o početku postupka javne nabave usluga za  

održavanje objekata i ureñaja javne rasvjete na 
području Grada Gospića 

Članak 1. 

               Javni naručitelj Grad Gospić, Budačka 55, Gospić, matični broj: 0441015, 
pristupa postupku predmeta nabave usluga za održavanje objekata i ureñaja javne 
rasvjete na području Grada Gospića.  

Članak 2. 

                Procijenjena vrijednost nabave iznosi 2.820.000,00 kn. 

                Evidencijski broj nabave: 3-09 

Članak 3. 

                Izvor-način planiranja sredstava: sredstva su planirana u gradskom 
proračunu. 

Članak 4. 

                Način provedbe postupka javne nabave: Otvoreni postupak javne nabave, 
sukladno čl. 13. Zakona o javnoj nabavi. 

Članak 5. 

Ovlašteni predstavnici naručitelja:  
Predstavnici naručitelja u otvorenom postupku javne nabave su:  
1.   Pavao Pavelić dipl. ing., 
2.   Marija Šimac dipl. oec., 
3.   Dane Kulaš. 

                Zadaci ovlaštenih predstavnika naručitelja: 

o koordiniraju pripremu i provoñenje postupka javne nabave, 
o javno otvaranje ponuda, 
o sudjeluju u pregledu i ocjeni ponuda, 
o usmjeravaju rad stručnih osoba i službi naručitelja kojima je povjerena izrada 

dokumentacije za nadmetanje, pregled i ocjena ponuda te ostali poslovi u vezi 
s postupkom javne nabave. 



                Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi 
naručitelja. 

  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: 340-03/08-01/07 
Urbroj: 2125/01-02-08-02 
Gospić, 08. travnja 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 08. travnja 2008. 
godine donosi  

O D L U K U 
o početku postupka javne nabave usluga održavanja 

cvjetnih i zelenih površina na području Grada Gospića  

Članak 1. 

              Javni naručitelj Grad Gospić, Budačka 55, Gospić, matični broj: 0441015, 
pristupa postupku predmeta nabave  usluga održavanja cvjetnih i zelenih površina na 
području Grada Gospića.  

Članak 2. 

                Procijenjena vrijednost nabave iznosi:  500.000,00 kn. 

                Evidencijski broj nabave: 3-10 

Članak 3. 

                Izvor-način planiranja sredstava: sredstva su planirana u gradskom 
proračunu. 

        Članak 4. 

                Način provedbe postupka javne nabave: Otvoreni postupak javne nabave, 
sukladno čl. 13. Zakona o javnoj nabavi. 

Članak 5. 

                Ovlašteni predstavnici naručitelja:  
Predstavnici naručitelja u otvorenom postupku javne nabave su:  
1.            Pavao Pavelić dipl. ing., 
2.            Marija Šimac dipl. oec., 
3.            Katarina Devčić. 

                Zadaci ovlaštenih predstavnika naručitelja: 

o koordiniraju pripremu i provoñenje postupka javne nabave, 
o javno otvaranje ponuda, 
o sudjeluju u pregledu i ocjeni ponuda, 
o usmjeravaju rad stručnih osoba i službi naručitelja kojima je povjerena izrada 

dokumentacije za nadmetanje, pregled i ocjena ponuda te ostali poslovi u vezi 
s postupkom javne nabave. 

                Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi 
naručitelja. 



       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: 363-01/08-01/51 
Urbroj: 2125/01-02-08-02 
Gospić, 08. travnja 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 08. travnja 2008. 
godine donosi  

    O D L U K U 
 o početku postupka javne nabave osobnog automobila  

Članak 1. 

                Javni naručitelj Grad Gospić, Budačka 55, Gospić, matični broj: 0441015, 
pristupa postupku predmeta nabave osobnog automobila. 

Članak 2. 

                Procijenjena vrijednost nabave iznosi 500.000,00 kn. 

                Evidencijski broj nabave: 1-03 

Članak 3. 

                Izvor-način planiranja sredstava: sredstva su planirana u gradskom 
proračunu. 

Članak 4. 

                Način provedbe postupka javne nabave: Otvoreni postupak javne nabave, 
sukladno čl. 13. Zakona o javnoj nabavi. 

Članak 5. 

                Ovlašteni predstavnici naručitelja:  
Predstavnici naručitelja u otvorenom postupku javne nabave su:  
1.            Pavao Pavelić dipl. ing., 
2.            Marija Šimac dipl. oec., 
3.            Dragica Lazić. 

                Zadaci ovlaštenih predstavnika naručitelja: 

o koordiniraju pripremu i provoñenje postupka javne nabave, 
o javno otvaranje ponuda, 
o sudjeluju u pregledu i ocjeni ponuda, 
o usmjeravaju rad stručnih osoba i službi naručitelja kojima je povjerena izrada 

dokumentacije za nadmetanje, pregled i ocjena ponuda te ostali poslovi u vezi 
s postupkom javne nabave. 

                Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi 
naručitelja. 

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: 406-01/08-01/03 
Urbroj: 2125/01-02-08-02 
Gospić, 08. travnja 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 08. travnja 2008. 

godine donosi  

O D L U K U 
o početku postupka javne nabave promidžbenog 

 materijala za potrebe Grada Gospića 

Članak 1. 

               Javni naručitelj Grad Gospić, Budačka 55, Gospić, matični broj: 0441015, 
pristupa postupku predmeta nabave promidžbenog materijala za potrebe Grada 
Gospića.  

Članak 2. 

                Procijenjena vrijednost nabave iznosi 200.000,00 kn. 

                Evidencijski broj nabave: 1-01 

Članak 3. 

                Izvor - način planiranja sredstava: sredstva su planirana u gradskom 
proračunu. 

        Članak 4. 

                Način provedbe postupka javne nabave: Ograničeni postupak javne nabave, 
sukladno čl. 13. Zakona o javnoj nabavi. 

        Članak 5. 

                Ovlašteni predstavnici naručitelja:  
Predstavnici naručitelja u otvorenom postupku javne nabave su:  
1.            Ana Mari Bašić, 
2.            Marija Šimac dipl. oec., 
3.            Pavao Pavelić dipl. ing. 

                Zadaci ovlaštenih predstavnika naručitelja: 

o koordiniraju pripremu i provoñenje postupka javne nabave, 
o javno otvaranje ponuda, 
o sudjeluju u pregledu i ocjeni ponuda, 
o usmjeravaju rad stručnih osoba i službi naručitelja kojima je povjerena izrada 

dokumentacije za nadmetanje, pregled i ocjena ponuda te ostali poslovi u vezi 
s postupkom javne nabave. 

                Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi 
naručitelja. 



       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: 382-01/08-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-08-02 
Gospić, 08. travnja 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 08. travnja 2008. 
godine donosi  

  

O D L U K U 
o početku postupka javne nabave zastava,  

priznanja i grbova za potrebe Grada Gospića 

Članak 1. 

               Javni naručitelj Grad Gospić, Budačka 55, Gospić, matični broj: 0441015, 
pristupa postupku predmeta nabave zastava, priznanja i grbova za potrebe Grada 
Gospića.  

Članak 2. 

                Procijenjena vrijednost nabave iznosi 150.000,00 kn. 

                Evidencijski broj nabave: 1-02 

Članak 3. 

                Izvor-način planiranja sredstava: sredstva su planirana u gradskom 
proračunu. 
      

Članak 4. 

                Način provedbe postupka javne nabave: Ograničeni postupak javne nabave, 
sukladno čl. 13. Zakona o javnoj nabavi. 

Članak 5. 

                Ovlašteni predstavnici naručitelja:  
Predstavnici naručitelja u otvorenom postupku javne nabave su:  
1.            Ana Mari Bašić, 
2.            Pavao Pavelić dipl. ing., 
3.            Marija Šimac dipl. oec.. 

                Zadaci ovlaštenih predstavnika naručitelja: 

o koordiniraju pripremu i provoñenje postupka javne nabave, 
o javno otvaranje ponuda, 
o sudjeluju u pregledu i ocjeni ponuda, 
o usmjeravaju rad stručnih osoba i službi naručitelja kojima je povjerena izrada 

dokumentacije za nadmetanje, pregled i ocjena ponuda te ostali poslovi u vezi 
s postupkom javne nabave. 



                Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi 
naručitelja. 

       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: 017-01/08-01/03 
Urbroj: 2125/01-02-08-02 
Gospić, 08. travnja 2008. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 


