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AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

 

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine„ br. 33/01, 60/01, 129/05), i članka 13. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06, 3/06), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 
dana 21. listopada 2008. godine donijelo je 

O D L U K U  
o potpisivanju Memoranduma o  

partnerstvu izmeñu Grada Gospića i Grada Ružomberoka 

I 

                Grad Gospić ostvarujući zajednički interes za suradnju i uzajamnu podršku 
usmjerenu na razvoj suradnje svojih grañana, gradskih, javnih, obrazovnih, sportskih i 
društvenih organizacija, potpisat će Memorandum o partnerstvu s Gradom Ružomberokom. 

II 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Gospića da potpiše Memorandum o partnerstvu izmeñu 
Gradova navedenih u točki I ove Odluke. 

III 

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

Klasa: 910-01/08-01/08 
Urbroj: 2125/01-01-08-04 
Gospić, 21. listopada 2008. godine 

   PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r.  

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama („Narodne novine„ br. 76/93, 29/97, 47/99) i 
članka 13. Statuta Grada Gospića  („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06, 3/06), 
Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 21. listopada 2008. godine donijelo 
je 

  

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

  

I 

            Daje se suglasnost na Odluku Školskog odbora Osnovne škole dr. Ante Starčević 
Pazarište Klanac donesenu na sjednici 22. rujna 2008. godine o osnivanju prava grañenja, u 
korist trgovačkog društva Lika ceste d.o.o., na nekretnini u vlasništvu Osnovne škole 
označenoj kao kat. čest. br. 773/1 k.o. Klanac. 

  

II 

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

  

Klasa: 602-01/08-01/31 
Urbroj: 2125/01-01-08-04 
Gospić, 21. listopada 2008. godine 

  

 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

  Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

 

 

 



            Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine„ br. 106/99, 
117/01, 96/03, 139/04 - pročišćeni tekst, 174/04) i članka 13. Statuta Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06, 3/06), Gradsko vijeće Grada Gospića na 
sjednici održanoj dana 21. listopada 2008. godine donijelo je 

  

O D L U K U  
o imenovanju zapovjednika  

Javne vatrogasne postrojbe Gospić 

  

I 

            Za zapovjednika Javne Vatrogasne postrojbe Gospić na vrijeme od četiri /4/ godine 
imenuje se Mile Asić. 

  

II 

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

Klasa: 214-01/08-01/04 
Urbroj: 2125/01-01-08-04 
Gospić, 21. listopada 2008. godine  

     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA GOSPIĆA 

 

Na temelju čl. 3. Pravila o stjecanju, raspolaganju i upravljanju s nekretninama („Službeni 
vjesnik Grada Gospića“ br. 5/97, 8/06, 2/08), te članka 41. Statuta Grada Gospića („Službeni 
vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06, 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na 
sjednici održanoj dana 14. listopada 2008. godine, donijelo je 

Z A K LJ U Č A K 
o prodaji grañevinske parcele u Zoni poslovnih namjena, Smiljansko polje 

I 

Ovim Zaključkom utvrñuju se uvjeti prodaje grañevinske parcele, prema Detaljnom planu 
ureñenja Zone poslovnih namjena, Smiljansko polje (u daljnjem tekstu: Poslovnoj zoni), te 
način korištenja i gradnje na istoj.  

II 

Grañevinska parcela prodaje se u svrhu izgradnje poslovnih objekata za realizaciju 
poduzetničkih projekata od interesa za gospodarski i socijalni razvoj Grada Gospića. 

Oznaka grañ. 
parcele 

Površina u m2 
Maksimalna 
izgrañenost 

Maksimalna 
katnost 

12 1665 40% P+1 

  

Grañevinska parcela namijenjena je za poslovnu djelatnost slijedećih namjena: 

1. industrijsko-proizvodni sadržaji, 
2. obrtničko-proizvodni sadržaji, 
3. uslužno-servisni sadržaji, 
4. skladišno-distribucijski sadržaji, 
5. trgovačko poslovni sadržaji. 

 III 

Grañevinska parcela izložena prodaji opremljena je komunalnom infrastrukturom (voda, 
odvodnja otpadnih i oborinskih voda, NN električna mreža, javna rasvjeta, DTK i priključci 
parcele na javni put). 
Urbanističko-tehnički uvjeti izgradnje i plan parcelacije utvrñeni su Detaljnim planom 
ureñenja. 

IV 

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



V 

Početna prodajna cijena grañevinske parcele odreñuje se u iznosu od 30,00 kn/m2, ukoliko se 
na istoj ostvaruje izgradnja objekta za industrijsko-proizvodne ili obrtničko-proizvodne 
sadržaje, dok se za ostale sadržaje predviñene točkom II. ovog Zaključka odreñuje početna 
prodajna cijena od 70,00 kn/m2. 

VI 

Grañevinska parcela izložit će se prodaji putem javnog natječaja, a najprihvatljivijim 
ponuñačem smatrat će se onaj tko predloži zapošljavanje većeg broja radnika, ostvarenje 
predloženog programa u kraćem vremenu, ima sjedište tvrtke na području Grada Gospića, te 
ponudi najvišu cijenu zemljišta po m2. 
Uz ove kriterije za ocjenu najprihvatljivijeg ponuñača vrednuje se dosadašnje poslovanje 
tvrtke, planirana djelatnost i sl., a što će dodatno biti utvrñeno kroz natječaj. 

VII 

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

 VIII 

Grad Gospić zadržava pravo upisa tereta na kupljenu nekretninu u zemljišnoj knjizi, kojim će 
se spriječiti otuñenje i terećenje iste, sve do realizacije planiranog projekta. 
Ukoliko kupac u roku od 6 mjeseci od kupnje zemljišta ne pokrene postupak ishoñenja 
grañevinske dozvole, ili ako nakon potpisivanja ovog ugovora u roku od 2 godine ne 
započne s obavljanjem djelatnosti u zoni, ili ako promjeni djelatnost koja nije u skladu 
sa onom za koju je dodijeljeno zemljište, Grad Gospić može raskinuti kupoprodajni 
ugovor i ima pravo nazadkupa zemljišta, po istoj kupoprodajnoj cijeni utvrñenoj u 
ugovoru. 

IX 

Kupac grañevinske parcele korisnik je povlastica koje su utvrñene Odlukom o komunalnom 
doprinosu, Odlukom o komunalnoj naknadi, i dr. aktima Grada Gospića. 

X 

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

Klasa: 940-02/08-01/08 
Urbroj: 2125/01-02-08-02 
Gospić, 14. listopada 2008. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA  
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 



Na temelju članka 4. Pravila o stjecanju, raspolaganju i upravljanju s nekretninama (“Službeni 
vjesnik Grada Gospića” br. 5/97, 8/06, 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 14. listopada 2008. godine donosi 

  

Z A K LJ U Č A K 
o zamjeni nekretnina izravnom pogodbom 

I 

Pristupa se zamjeni nekretnina izmeñu Ivana Jurkovića iz Gospića, Kaniška 31 i Grada 
Gospića, za potrebe dovršetka izgradnje ulice Ferdinanda Kovačevića i njenog priključenja na 
Zagrebačku ulicu. 
Predmetna zamjena izvršit će se na način da Jurković Ivan, kao vlasnik i posjednik nekretnine 
označene kao kat.čest.br. 2079, u naravi grañevinsko zemljište, površine 487 m2, upisane u 
zk.ul.br. 3886, istu daje u vlasništvo i posjed Gradu Gospiću, dok u zamjenu za predmetnu 
nekretninu Grad Gospić daje u vlasništvo i posjed Jurković Ivanu nekretninu označenu kao 
kat.čest.br. 2080/1, u naravi grañevinsko zemljište, površine 365 m2, upisanu u zk.ul.br. 2442, 
k.o. Gospić. 

II 

Utvrñuje se da je vrijednost m2 površine nekretnina koje su predmet zamjene, jednaka., 
budući se radi o susjednim parcelama.  
Razlika u površini izmeñu nekretnina koje su predmet zamjene iz točke I ovog Zaključka 
riješit će se na način da će Grad Gospić, koji ovom zamjenom stječe nekretninu veće 
površine, nakon formiranja prometnice ustupiti preostali dio nekretnine Jurković Ivanu radi 
formiranja grañevinske parcele   

III 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Gospića da zaključi Ugovor o zamjeni nekretnina 
izravnom pogodbom. 

IV 

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

Klasa: 940-01/08-01/42 
Urbroj: 2125/01-02-08-01 
Gospić, 14. listopada 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 14. listopada 2008. godine donosi  

  

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

svjetlećih božićnih i novogodišnjih dekoracija za kićenje Grada Gospića  

  

1.   Podaci o javnom naručitelju: Grad Gospić, Budačka 55, Gospić, matični broj: 0441015.  

2.   Odgovorna osoba naručitelja: gradonačelnik Milan Kolić. 

3.   Predmet nabave: Najam svjetlećih božićnih i novogodišnjih dekoracija za kićenje Grada 
Gospića. 

4.   Evidencijski broj nabave: 3-13/08.  

5.   Procijenjena vrijednost nabave (okvirnog sporazuma): 800.000,00 kn.  

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

7.   Odabrani postupak javne nabave i zakonska osnova za provoñenje postupka javne 
nabave: otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja  okvirnog sporazuma s jednim 
gospodarskim subjektom za razdoblje od četiri  godine na temelju članka 13. stavka 2., u vezi 
s člankom 101. stavkom 2.  Zakona o javnoj nabavi.  

8.   Ovlašteni predstavnici naručitelja u postupku javne nabave (zaposlenici   
naručitelja):  
1.          Pavao Pavelić dipl. ing., 
2.          Ivan Biljan dipl. ing., 
3.          Katarina Devčić. 

      Zadaci ovlaštenih predstavnika naručitelja: 

• koordiniraju pripremu i provoñenje postupka javne nabave, 
• javno otvaranje ponuda, 
• sudjeluju u pregledu i ocjeni ponuda, 
• 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. 

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



Klasa: 363-01/08-01/215 
Urbroj: 2125/01-02-08-02 
Gospić, 14. listopada 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 14.  listopada 2008. godine 
donosi  

  

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

uklanjanja svjetlećih božićnih i novogodišnjih dekoracija   

  

1. Podaci o javnom naručitelju: Grad Gospić, Budačka 55, Gospić matični broj: 
0441015.  

2. Odgovorna osoba naručitelja: gradonačelnik Milan Kolić. 
3. Predmet nabave: Usluge instaliranja, održavanja i uklanjanja svjetlećih božićnih i 

novogodišnjih dekoracija.   

4. Evidencijski broj nabave: 3-14/08.  

5. Procijenjena vrijednost nabave: 1.200,000,00 kn.  

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

7. Odabrani postupak javne nabave i zakonska osnova za provoñenje postupka 
javne nabave:  

otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim 
gospodarskim subjektom za razdoblje od četiri godine na temelju članka 13. stavka 2., u vezi 
s člankom 101. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi.  

8. Ovlašteni predstavnici naručitelja u postupku javne nabave (zaposlenici 
naručitelja):  

1. Pavao Pavelić dipl. ing., 
2. Ivan Biljan dipl. ing., 
3. Katarina Devčić. 

  

      Zadaci ovlaštenih predstavnika naručitelja: 

• koordiniraju pripremu i provoñenje postupka javne nabave, 
• javno otvaranje ponuda, 
• sudjeluju u pregledu i ocjeni ponuda, 
• 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. 

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

  

Klasa: 363-01/08-01/216 
Urbroj: 2125/01-02-08-02 
Gospić, 14. listopada 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 8. izvanrednoj sjednici održanoj dana 21. listopada 2008. 
godine donosi  

  

O D L U K U 
o početku postupka javne nabave najma klizališta 

  

1.   Podaci o javnom naručitelju: Grad Gospić, Budačka 55, Gospić; matični broj: 0441015  

2.   Odgovorna osoba naručitelja: gradonačelnik Milan Kolić. 

3.   Predmet nabave: Najam klizališta.  

4.   Evidencijski broj nabave: 3-15/08.  

5.   Procijenjena vrijednost nabave: 300.000,00 kn.  

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

7.   Odabrani postupak javne nabave i zakonska osnova za provoñenje postupka   
      javne nabave: otvoreni postupak javne nabave na temelju članka 13. stavka   te članka 
129. stavka 1., Zakona o javnoj nabavi.  

8.   Ovlašteni predstavnici naručitelja u postupku javne nabave (zaposlenici   
      naručitelja):  
1.         Pavao Pavelić dipl. ing., 
2.         Ivan Biljan dipl. ing., 
3.         Katarina Devčić. 

      Zadaci ovlaštenih predstavnika naručitelja: 

• koordiniraju pripremu i provoñenje postupka javne nabave, 
• javno otvaranje ponuda, 
• sudjeluju u pregledu i ocjeni ponuda, 
• 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. 

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



                 
Klasa: 363-01/08-01/221 
Urbroj: 2125/01-02-08-02 
Gospić, 21. listopada 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 8. izvanrednoj sjednici održanoj dana 
21. listopada 2008. godine donosi  

  

O D L U K U 
o poništenju Odluke o početku postupka javne nabave usluga instaliranja,  

održavanja i uklanjanja svjetlećih božićnih i novogodišnjih dekoracija   

  

Članak I. 

Poništava se Odluka o početku postupka javne nabave usluga  instaliranja,  održavanja i 
uklanjanja svjetlećih božićnih i novogodišnjih dekoracija ("Službeni vjesniku Grada Gospića" 
broj 9/08).         

Članak II. 

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

  

Klasa: 363-01/08-01/216 
Urbroj: 2125/01-02-08-04 
Gospić, 21. listopada 2008. 
godine                                                                                                                        

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA  
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                
Na temelju članka 13. st. 5. 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 8. izvanrednoj sjednici održanoj dana 21. listopada 2008. 
godine donosi  

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

za usluge instaliranja, održavanja  i uklanjanja svjetlećih božićnih i 
 novogodišnjih dekoracija 

1.   Podaci o javnom naručitelju: Grad Gospić, Budačka 55, Gospić; matični broj: 0441015.  

2.   Odgovorna osoba naručitelja: gradonačelnik Milan Kolić. 

3.   Predmet nabave: Usluge instaliranja, održavanja i uklanjanja svjetlećih  božićnih i 
novogodišnjih dekoracija.   

4.   Evidencijski broj nabave: 3-14/08.  

5.   Procijenjena vrijednost nabave: 1.200,000,00 kn.  

6.   Izvor-način planiranja sredstava: sredstva su planirana u gradskom          
proračunu. 
 
7.   Odabrani postupak javne nabave i zakonska osnova za provoñenje postupka  
      javne nabave:  
Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave na temelju članka 16. stavka 2. 
Zakona o javnoj nabavi. 

8.   Podatak o gospodarskom subjektu s kojim se namjerava pregovarati: 
MILLEM d.o.o., za grañevinarstvo, transport, elektroniku i trgovinu, Mušaluk 105, 53201 
Lički Osik. 

9.   Ovlašteni predstavnici naručitelja u postupku javne nabave (zaposlenici     
      naručitelja):  
1.        Pavao Pavelić dipl. ing., 
2.        Ivan Biljan dipl. ing., 
3.        Katarina Devčić. 

      Zadaci ovlaštenih predstavnika naručitelja: 

• koordiniraju pripremu i provoñenje postupka javne nabave, 
• utvrñuju i ocjenjuju uvjete sposobnosti natjecatelja, 
• sudjeluju u pregovaranju s gospodarskim subjektom, otvaraju ponudu i     
• sudjeluju u pregledu i ocjeni ponude,  
• 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. 

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

Klasa: 363-01/08-01/222 
Urbroj: 2125/01-02-08-02 
Gospić, 21. listopada 2008. godine      

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA  
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 


