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AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA GOSPIĆA 

 

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 
01/06, 3/06, 3/09), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana  08. 
svibnja 2009. godine donosi 

  

Z A K LJ U Č A K 
o prihvaćanju Programa obilježavanja Meñunarodnog dana obitelji  

15. svibnja 2009. godine  

  

I 

Prihvaća se Program obilježavanja Meñunarodnog dana obitelji 15. svibnja 2009. godine. 

II 

Program Meñunarodnog dana obitelji obilježit će se u tri osnovne škole sa područja Grada 
Gospića kako slijedi: 

Osnovna škola Dr. Jure Turića Gospić 

15. svibnja 2009. od 8:00 sati 

1. izložba učeničkih likovnih i literarnih radova u holu škole 

Osnovna škola Dr. Franje Tuñmana Lički Osik 

14. svibnja 2009. s početkom u 11:00 sati 

1. izložba likovnih radova u holu škole 
2. sportske aktivnosti (roditelji i djeca) 
3. Internet i djeca-informativni štand 
4. Prodaja rabljenih knjiga  

 14. svibnja 2009. s početkom u 16:00 sati 

1. Uređenje okoliša škole (djeca, roditelji i učitelji) 

Osnovna škola Dr. Ante Starčević Pazarišta - Klanac 

14. svibnja 2009. s početkom u 10:00 sati 



1. Okupljanje u Područnoj školi Donje Pazarište 
2. Svečana priredba sa prigodnim sadržajima uključujući i male predškolce 
3. Izložba dječjih likovnih i literarnih radova na temu Moja obitelj 
4. Sportske aktivnosti: skakanje u vreći i potezanje konopa 
5. Crtanje po pločniku – skupni rad 

15. svibnja 2009. u 10:30 sati 

1. Prigodna priredba učenika predmetne nastave za roditelje učenika 
2. Izrada prezentacije na temu Međunarodni dan obitelji (učenici izborne nastave informatike i 

učitelj) 

  

15. svibnja 2009. godine u 11:00 i 13:00 sati održat će se prigodna lutkarska predstava u 
prostorijama Kina Korzo za djecu razredne nastave u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta 
„Dr. A. Starčević“ Gospić. 

16. svibnja 2009. godine s početkom u 10:00 sati održat će se crtanje po pločniku u ulici Vile 
Velebita u suradnji sa Društvom naša djeca Grada Gospića i studentima Učiteljskog fakulteta 
u Rijeci, Odsjeka u Gospiću. 

III 

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

Klasa: 612-01/09-01/06 
Urbroj: 2125/01-02-09-02 
Gospić, 08. svibnja 2009. 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, 3/09), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 08. svibnja 
2009. godine donijelo je  

  

Z A K LJ U Č A K  
o nabavi tehničke opreme za predstavljanje kandidata za gradonačelnika i 

kandidacijskih listi za izbor članova Gradskog vijeća Grada Gospića na loklanim  
izborima 2009. godine u Gradu Gospiću 

  

I 

Ovim Zaključkom osiguravaju se financijska sredstva u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn za 
nabavu tehničke opreme (pozornice, razglasa i rasvjete) za predstavljanje kandidata za 
gradonačelnika i kandidacijskih listi za izbor članova Gradskog vijeća Grada Gospića na 
lokalnim izborima 2009. godine u Gradu Gospiću.  

  

II 

Nabava će se vršiti temeljem dostavljenih potreba političkih stranaka. 
Oprema će se moći postavljati na sljedećim lokacijama: Trgu Stjepana Radića i Gradskoj 
športskoj dvorani u Gospiću te Trgu žrtava Široke Kule u Ličkom Osiku.  

  

III 

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

 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

 Milan Kolić, v.r.  

 

 

 

 



Na temelju čl. 3. Pravila o stjecanju, raspolaganju i upravljanju s nekretninama („Službeni 
vjesnik Grada Gospića“ br. 5/97, 8/06 i 2/08), te članka 41. Statuta Grada Gospića („Službeni 
vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06, 3/06 i 03/09), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na 
11. izvanrednoj sjednici održanoj dana 16. travnja 2009. g., donijelo je 

Z A K LJ U Č A K 
o prodaji grañevinske parcele označene br. 14 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 istima.  

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 

14 1500 35% 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 
parcela 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 potpisivanja kupoprodajnog ugovora ne pokrene 
postupak ishoñenja lokacijske 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 
Donošenjem ovog Zaključka stavlja se van snage Zaključak o prodaji grañevinske parcele u 

Zoni poslovnih namjena, Smiljansko polje („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/08). 

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

Gospića“. 

Klasa: 940-02/08-01/06 
Urbroj: 2125/01-02-09-03 
Gospić, 16. travnja 2009. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

 Milan Kolić, v.r. 



Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 07/01, 
1/06, 3/06 i 03/09) i članka 3. Pravila o stjecanju, raspolaganju i upravljanju s nekretninama 
(«Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 5/97, 08/06 i 02/08), Gradsko poglavarstvo Grada 
Gospića na 11. izvanrednoj sjednici održanoj dana 16. travnja 2009. godine donosi 

 
Z A K LJ U Č A K 

o pristupanju kupnji stanova iz programa POS-a 

 
I. 

Ovim Zaključkom Gradsko poglavarstvo pristupa kupnji pet (5) stambenih jedinice iz 
Programa POS-a za potrebe Grada Gospića i to: 

1. Stan (oznaka) - S22-3.OS, 1 kat,  sveukupne NKP  87,35 m2 
2. Stan (oznaka) - S25-3.OS, 2 kat,  sveukupne NKP  87,08 m2 
3. Stan (oznaka) - S34-3.OS, 2 kat,  sveukupne NKP  87,35 m2 
4. Stan (oznaka) - S37-3.OS, 3 kat,  sveukupne NKP  87,08 m2 
5. Stan (oznaka) - S46-3.OS, 3 kat,  sveukupne NKP  87,39 m2 

II. 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Gospića da sa Agencijom za pravni promet i posredovanje 
nekretninama sklopi ugovore o kupnji stanova. 

III. 

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

 
Klasa: 361-01/09-01/17                                    
Urbroj: 2125/01-02-09-02 
Gospić, 16. travnja 2009. 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, 3/09), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na 11. izvanrednoj sjednici održanoj dana 16. travnja 2009. 
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 2009. godini.  

  

I. 

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 2009. godini. 

  

II. 

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

   

Klasa: 612-08/09-01/02 
Urbroj: 2125/01-02-09-02 
Gospić, 16. travnja 2009. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

 Milan Kolić, v.r.  

 

 



Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 
01/06, 3/06, 3/09), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 08. svibnja 
2009. godine donijelo je  

Z A K LJ U Č A K 
o dodjeli novčane nagrade 

 ŽKK „Gospić – Croatia osiguranje“ 

I 

            Za osvajanje Prvenstva Hrvatske u ženskoj košarci 2009. godine nagrañuje se ŽKK 
„Gospić – Croatia osiguranje“ u iznosu od 100.000,00 kn.   

II 

            Financijska sredstva iz točke I ovog Zaključka doznačit će se na žiro - račun ŽKK 
„Gospić – Croatia osiguranje“. 

III 

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

Klasa: 402-01/09-01/87 
Urbroj: 2125/01-02-09-02 
Gospić, 08. svibnja 2009. 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, 03/06, 3/09) i članka 11. Odluke o komunalnom doprinosu Grada Gospića („Službeni 
vjesnik Grada Gospića“ br. 9/04, 8/06, 11/06 i 2/08), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na 
12. izvanrednoj sjednici održanoj dana 20. svibnja 2009. godine donosi 

  

Z A K LJ U Č A K 
o oslobañanju od plaćanja komunalnog doprinosa 

za izgradnju Športsko - rekreacijskog centra „Novčica“ u Gospiću, 
na čest. kat. br. 3412/1 k.o. Gospić  

I 

Oslobaña se Grad Gospić, Budačka 55, od plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju 
Športsko - rekreacijskog centra „Novčica“ u Gospiću, na čestici kat. br. 3412/1 k.o. Gospić, u 
iznosu od 100.512,00 kn. 

II 

Sredstva iz točke I ovog Zaključka bit će namirena iz Proračuna Grada Gospića. 

III 

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

Klasa: 363-02/09-01/02 
Urbroj: 2125/01-02-09-02 
Gospić, 20. svibnja 2009. godine 

  

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

 Milan Kolić, v.r.  

 

 

 

 

 



Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 07/01, 
1/06, 3/06 i 03/09) i članka 3. Pravilnika o stjecanju, raspolaganju i upravljanju s 
nekretninama („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 5/97, 08/06 i 02/08), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na 12. izvanrednoj sjednici održanoj dana 20. svibnja 2009. 
godine donosi  

 
Z A K LJ U Č A K 

o izmjeni i dopuni Zaključka o pristupanju 
kupnji stanova iz programa POS-a 

 
I 

U Zaključku o  pristupanju kupnji stanova iz programa POS-a („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 5/09),  u točki I.  redni broj 2. mijenja se i glasi: 
„ 1. Stan (oznaka) – S43- 2.OS, 3 kat,  sveukupne NKP  72,60 m2“. 

II 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada 
Gospića“. 
 
 
Klasa: 361-01/09-01/17 
Urbroj: 2125/01-02-09-04 
Gospić, 20. svibnja 2009. 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, 

3/09) 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. svibnja 2009. godine 

donijelo je 

  

R J E Š E NJ E 
o odobrenju uporabe grba Grada Gospića 

 Rukometnom klubu „Gospić“ 

  

I 

            Ovim Rješenjem odobrava se uporaba grba Grada Gospića Rukometnom klubu 
„Gospić“ iz Gospića, Budačka 12.  

II 

            Klub iz točke I ovog Zaključka koristit će grb Grada Gospića unutar idejnog rješenja 
službenog grba Rukometnog kluba „Gospić“. 

           III         

            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).  

          V 

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

  

Klasa: 017-01/09-01/03 
Urbroj: 2125/01-02-09-03 
Gospić, 08. svibnja 2009. godine 

  

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

 Milan Kolić, v.r.  

 


