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AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

 

 

Na temelju odredbe članka 114. stavka 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 
("Narodne novine" br. 69/99, 151/03, 157/03) 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 18. prosinca 2007. godine donijelo je 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke  

o visini spomeničke rente Grada Gospića  

 Članak 1. 

U Odluci o visini spomeničke rente Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" broj 
2/04, 1/06),  u članku  2. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

"Fizičke i pravne osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice koje obavljaju 
gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području Kulturno-povijesne 

cjeline, obveznici su plaćanja spomeničke rente za svaku poslovnu jedinicu zasebno."  

Članak 2. 

Iza članka 2. dodaje se novi članak 2.a koji glasi: 

"Članak 2.a 

Obveznici spomeničke rente dužni su Gradskom upravnom odjelu za komunalnu djelatnost, 
stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Gospića do 31. ožujka svake godine dostaviti 

podatke o korisnoj površini poslovnog prostora, te druge podatke potrebne za donošenje 
rješenja o utvrđivanju spomeničke rente za poslovni prostor koji se nalazi u nepokretnom 

kulturnom dobru ili na području Kulturno - povijesne cjeline Grada Gospića iz članka 3. ove 
Odluke. 

U slučaju da obveznik propusti rok iz prethodnog stavka smatrat će se da nije došlo do 
promjene u odnosu na podatke dostavljene za prethodno razdoblje, odnosno ako se potrebni 

podaci ne dostave nadležnom tijelu Grada Gospića kao mjerodavni podaci za utvrđenje 
godišnje spomeničke rente koristit će se podaci za obračun komunalne naknade. 

Ako tijekom kalendarske godine fizička ili pravna osoba počne ili prestane obavljati 
djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području Kulturno – povijesne cjeline Grada 

Gospića, dužna je Gradskom upravnom odjelu za komunalnu djelatnost, stanovanje, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Gospića prijaviti tu promjenu u roku od 15 dana od dana 

njezina nastanka."       

Članak 3. 



 

            U članku 3. stavak 3 mijenja se i glasi: 

            "Spomenička renta plaća se i za obavljanje gospodarske djelatnosti na području na 
kojem je rješenjem Ministarstva kulture utvrđeno svojstvo Kulturno - povijesne cjeline Grada 

Gospića. Kulturno – povijesna cjelina Grada Gospića, ima svojstvo kulturnog dobra. Za 
zaštićenu Kulturno – povijesnu cjelinu Grada Gospića uspostavljene su zone; Zona A 

(potpuna zaštita povijesnih struktura), Zona B (djelomična zaštita povijesnih struktura), Zona 
C (ambijentalna zaštita).  

Rješenje Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine čini sastavni dio ove Odluke. 
"        

Članak 4. 

            Članak 4.  mijenja se i glasi: 
"Članak 4. 

            Visina spomeničke rente obračunava  se po četvornom metru korisne površine 
poslovnog prostora, ovisno o zoni u kojoj se nalazi poslovni prostor u nepokretnom 

kulturnom dobru ili na području Kulturno povijesne cjeline Grada Gospića određenim u 
članku 3. ove Odluke. 

Visina spomeničke određuje se kako slijedi: 

1. 5,00 kuna mjesečno po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se 
nalazi na području Zone A,  

2. 4,00 kune mjesečno po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se 
nalazi na području Zone B,  

3. 3,00 kune mjesečno po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se 
nalazi na području Zone C,  

              Ukoliko se gospodarska djelatnost obavlja u nepokretnom kulturnom dobru koje se 
nalazi izvan Kulturno - povijesne cjeline Grada Gospića, spomenička renta plaća se u iznosu 

od 3,00 kn po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora mjesečno."  

Članak 5. 

            U članku 5. iza stavka 1 dodaje se novi stavak koji glasi: 

            "Ako u tijeku kalendarske godine fizička ili pravna osoba počne ili prestane obavljati 
djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području Kulturno - povijesne cjeline Grada 

Gospića, plaća godišnju spomeničku rentu za dio godine u kojoj je obavljala djelatnost." 

Članak 6. 
 

Iza članka 5.a dodaje se novi članak 5.b koji glasi: 

"Članak 5.b 

            Rješenje o ovrsi radi naplate duga spomeničke rente donosi Gradski upravni odjel za 
komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Gospića u postupku i 



 

na način određen Zakonom o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03 – 
pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04)." 

Članak 7. 

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

Klasa: 612-08/04-01/02  
Urbroj: 2125/01-01-07-09 
Gospić, 18. prosinca 2007. godine       

 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

  Katica Prpić dipl. ing., v.r. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA GOSPIĆA 

 

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 13. prosinca 

2007. godine donijelo je 

  

GRADSKI PROGRAM OBILJEŽAVANJA  
KAMPANJE ZA BORBU PROTIV OBITELJSKOG  

NASILJA NAD ŽENAMA 

. 

Uvod 

Hrvatski sabor je 13. listopada 2006. godine donio Nacionalnu politiku za promicanje 
ravnopravnosti spolova 2006.-2010., ova Nacionalna politika sadrži strateški okvir i akcijski 
plan djelovanja u sedam osnovnih područja od kojih se peto programsko područje odnosi na 

nasilje nad ženama. Pravnu podlogu za donošenje Nacionalne politike za promicanje 
ravnopravnosti spolova u hrvatsko zakonodavstvo uvode: 

- Zakon o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 116/03), 
- Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji („Narodne novine“ br. 116/03),.  

Isti detaljno definira sve oblike nasilja, krug mogućih počinitelja i niz zaštitnih mjera. 
U cilju suzbijanja svakog oblika nasilja u obitelji Vlada Republike Hrvatske je 09. prosinca 

2004. g. usvojila Nacionalnu strategiju zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje 2005. do 
2007.  („Narodne novine“ br. 182/04). U svrhu osiguranja što djelotvornijeg rada svih 

nadležnih tijela čiji propusti mogu rezultirati tragičnim ishodima, Vlada je 15. rujna 2005. 
godine izradila Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, te 7. rujna 2006. godine 
Izmjene i dopune Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji. Protokol precizno 

određuje što, tko, kada i kako treba učiniti u slučaju nasilja u obitelji. 
Žrtve nasilja u obitelji u većini slučajeva su žene, a počinitelji muškarci zbog nejednake 

raspodjele moći između žena i muškaraca.  
Sukladno preporuci Vijeća europe Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske 

solidarnosti i Odbor za provedbu Kampanje za borbu protiv obiteljskog nasilja su započeli 25. 
studenog 2006. godine provedbu Kampanje na nacionalnoj razini. Kampanja će se provoditi 
tijekom 2007. godine, a završava 2008. godine na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad 

ženama – 25. studenog. 

Cilj 

Cilj Gradskog programa obilježavanja Kampanje za borbu protiv obiteljskog nasilja nad 
ženama je djelovati na sprječavanju nasilja nad ženama na području Grada Gospića. 

Sukladno ciljevima Nacionalne kampanje za borbu protiv obiteljskog nasilja nad ženama 
Grad Gospić će u okviru svog djelokruga provoditi slijedeće mjere za sprječavanje nasilja nad 

ženama: 



 

1. Osmišljavati javna djelovanja za obilježavanje datuma koji su vezani uz promicanje 
ljudskih prava i unapređenje položaja žrtava nasilja u obitelji s ciljem što bolje 

informiranosti i senzibilizacije javnosti.  
Posebne akcije će se organizirati prigodom: 

• Međunarodnog dana žena – 8. ožujka,  
• Međunarodnog dana obitelji – 15. svibnja,  

• Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama – 22. rujna,  
• Međunarodnog dana prava djeteta – 20. studenog,  

• Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama – 25. studenog,  
• Međunarodnog dana ljudskih prava – 10. prosinca. 

2. Osigurati financijsku potporu nevladinim organizacijama za realizaciju projekata koji 
djeluju u cilju promicanja ženskih prava, posebice direktne zaštite žrtava nasilja u 

obitelji, edukaciju i sprječavanje svakog oblika nasilja,  
3. Osigurati sustavno prikupljanje statističkih podataka vezanih uz problematiku nasilja u 

obitelji.  

Završne odrednice 

Koordinacijski i administrativni poslovi u ostvarivanju Gradskog programa obilježavanja 
Kampanje za borbu protiv obiteljskog nasilja nad ženama obavljat će Samostalni referent za 

društvene djelatnosti Grada Gospića. 
Za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se sredstva u Proračunu Grada Gospića. 

Ovaj Program objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 

Klasa: 552-01/06-01/03 
Urbroj: 2125/01-02-07-07 
Gospić, 13. prosinca 2007. godine 

. 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

Na temelju članka 10. stavka 7. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01 129/05, 109/07) i članka 41. Statuta Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06, 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada 

Gospića na sjednici održanoj 13. prosinca 2007. godine donijelo je  

. 

RJEŠENJE 
o davanju odobrenja za uporabu naziva 

i grba Grada Gospića 

. 

           I 

            Poduzeću PANOEX d.o.o. iz Nedelišća, Livadarska 7 odobrava se uporaba naziva i 
grba Grada Gospića u svrhu promoviranja Grada Gospića na informativnom panou.  
Naziv i grb Grada Gospića mogu se upotrebljavati samo na informativnim panoima 

postavljenim isključivo na području Grada Gospića.  

. 

         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: 017-01/07-01/02 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 13. prosinca 2007. godine  

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

         

 

 

. 



 

Na temelju članka 10. stavka 7. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01 129/05, 109/07) i članka 41. Statuta Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06, 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada 

Gospića na sjednici održanoj 13. prosinca 2007. godine donijelo je  

. 

RJEŠENJE 
o davanju odobrenja za uporabu  

grba Grada Gospića 

. 

           I   

         Župnom uredu NBDM, Odredu katoličkih skauta Sv. Franje Asiškog Vukovi – Gospić 
odobrava se uporaba grba Grada Gospića na skautskoj opremi članova Odreda.  

. 

          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: 017-01/07-01/02 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 13. prosinca 2007. 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), a u svezi članka 47. Zakona o privatizaciji („Narodne novine„ br. 21/96, 71/97, 



 

73/00) i Odluke o izuzimanju od prodaje stanova na područjima posebne državne skrbi Vlade 
Republike Hrvatske (KLASA: 370-01/99-03/04, URBROJ: 5030109-03-1) od 15. svibnja 

2003. godine, po zahtjevu Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, Uprave za 
prognanike, povratnike i izbjeglice (KLASA: 019-06/07-01/780, URBROJ: 530-19-04-07-02) 
od 11. prosinca 2007. godine Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 

13. prosinca 2007. godine donijelo je  

Z A K LJ U Č A K 
 o statusu stanova trgovačkog društva 

„Marko Orešković“ d.d. Lički Osik 

I 

 
Gradsko poglavarstvo Grada Gospića potvrđuje, da na temelju Odluke Nadzornog odbora 
„Marko Orešković“ d.d. Lički Osik, donesene na sjednici održanoj dana 18. ožujka 1996. 
godine, kojom se svi stanovi društva izuzimaju iz temeljnog kapitala društva i prenose na 

gospodarenje i upravljanje Gradu Gospiću, Gradskom poglavarstvu, Grad Gospić nije stekao 
pravo vlasništva niti postao vlasnik tih stanova. 

Također, Grad Gospić potvrđuje, da nije stekao pravo vlasništva nad stanovima trgovačkog 
društva „Marko Orešković“ d.d. Lički Osik, po bilo kojem drugom pravnom osnovu. 

II 

 
Gradsko poglavarstvo Grada Gospića priznaje, da su svi stanovi trgovačkog društva „Marko 

Orešković“ d.d. Lički Osik, koje je temeljem članka 47. Zakona o privatizaciji stekao 
Hrvatski fond za privatizaciju, preneseni u vlasništvo Republike Hrvatske temeljem Odluke 

Vlade RH, KLASA: 370-01/99-03/04, URBROJ. 5030109-03-1 od 15. svibnja 2003. godine, 
te se ne protivi da se u zemljišnim knjigama koje se vode kod Općinskog suda u Gospiću, kao 
i u drugim javnim knjigama izvrši upis prava vlasništva predmetnih stanova na ime i u korist 

Republike Hrvatske. 

III 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Grada Gospića“. 

. 

Klasa:371-01/07-01/39 
Urbroj:2125/01-02-07-08 
Gospić, 13. prosinca 2007. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

         . 



 

Temeljem članka 41. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ broj 7/01, 
1/06, 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića, na sjednici održanoj dana 13. prosinca 

2007.  godine donijelo je 

Z A K LJ U Č A K 
o pristupanju sklapanja ugovora sa tvrtkom HT - Hrvatske  

telekomunikacije d.d.Zagreb o osnivanju prava služnosti na javnim površinama u  
vlasništvu Grada Gospića za potrebe održavanja i izgradnje distributivne 

 telekomunikacijske kanalizacije (DTK) 

. 

I 

Grad Gospić pristupa sklapanju ugovora sa tvrtkom HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. 
Zagreb (u daljnjem tekstu: HT), kao korisnikom i  koncesionarom za obavljanje javnih 

govornih usluga u nepokretnoj mreži i tržišnih telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj 
mreži,  kojim se osniva pravo služnosti na javnoj površini u vlasništvu Grada Gospića u korist 
HT-a. Ugovorom će se regulirat međusobni odnosi Grada Gospića i HT-a u vezi s korištenjem 

javnih površina za potrebe održavanja i izgradnje distributivne telekomunikacijske 
kanalizacije (u daljnjem tekstu: DTK) i TM infrastrukture, te obvezom plaćanja naknade za 

pravo služnosti nad zemljištem u vlasništvu Grada Gospića. 

II 

Sklapanjem ugovora nastoji se spriječiti zlouporaba i postupci neovlaštenog ulaska i 
korištenja DTK, a sve u svrhu zaštite sigurnosti telekomunikacijske infrastrukture i 

neometanog pružanja telekomunikacijskih usluga, prema Zakonu o telekomunikacijama, kao i 
neovlašteno korištenje javnih površina u vlasništvu Grada Gospića.  

III 

Ukupna javna površina u vlasništvu Grada Gospića,  na kojoj se predmetnim ugovorom 
zasniva pravo služnosti iznosi 44 723,54 m2. Tabelarni popis čestica opterećenih pravom 

služnosti nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio. 

IV 

 
HT kao korisnik prava služnosti dužan je plaćati naknadu za korištenje javnih površina po 

zonama i u iznosu kako se nastavno utvrđuje: 

• zona – Gospić 1,  jedinična cijena 6,00 kn/m2,  
• zona-  Gospić 2, jedinična cijena 4,00 kn/m2,  

• zona Lipe, Smiljan, Divoselo, jedinična cijena 1,00 kn/m2.  

Zoniranje je provedeno prema podacima HT-a o položenoj TK infrastrukturi, dobivenim 
nakon izvršene geodetske izmjere svih javnih površina opterećenih vodovima  TK mreže. 

V 



 

Sve podatke vezane za buduće promjene u izgradnji i polaganju DTK mreže i druge 
telekomunikacijske infrastrukture na javnim površina i dr. površinama u vlasništvu Grada 

Gospića, radi ažuriranja katastra infrastrukturnih vodova, HT je dužan predati Gradu Gospiću 
u roku od 30 dana od njihova nastanka. 

VI 

Grad Gospić osniva pravo služnosti na neodređeno vrijeme, dok će se jedinična i ukupna 
naknada za služnost iz točke IV. ovog Zaključka, kao i dužina novo izgrađene TM 

infrastrukture, svake godine usklađivati sa novo nastalim okolnostima.  

VII 

Odredbe ugovora neće prejudicirati nikakva druga rješenja, osim onih navedenih u ugovoru. 
Ugovor važi do konačnog rješenja Vlade RH o statusu DTK-a (novog zakona, Odluke 

Arbitraže ili odluke Hrvatske agencije za telekomunikacije, Vijeća Agencije za 
telekomunikacije, ili koje druge odluke Vlade RH). Sve odredbe postojećeg ugovora koje će 
biti u suprotnosti s navedenim rješenjima, prestaju danom stupanja na snagu odgovarajućih 

Zakona, drugih propisa ili Odluka Vlade RH.  

VIII 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Gospića za potpisivanje ugovora, kojim će se regulirati 
međusobna prava i obveze između Grada Gospića i HT-a. 

. 

IX 

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

Klasa: 940-01/07-01/47 
Urbroj: 2125/01-02-07-01 
Gospić, 13. prosinca 2007. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

          

 

 

. 

Na temelju 219 st. 1. i 2. Zakona o vlasništvu i dr. stvarnim pravima („N.N“. br. 91/96, 73/00, 
79/06 i 141/06), te članka 41. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 



 

7/01, 1/06, 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 13. prosinca 
2007. godine donijelo je 

  

Z A K L J U Č A K 
o osnivanju prava osobne služnosti 

na kat. čestici br. 243/19 k. o Lički Novi 

. 

I 
Temeljem Rješenja Ureda državne uprave u Ličko - senjskoj Županiji, Službe za 

gospodarstvo, Pododsjeka za poljoprivredu, rudarstvo, šumarstvo i vodno gospodarstvo, 
Klasa: UP/I-370-17/07-01/14, Urbroj: 2125-3-01-07-4 od 10. listopada 2007. god., odobrava 

se osnivanje prava osobne služnosti na rok od 5 (pet) godina u korist trgovačkog društva 
INDUSTRIJA GRAĐEVNOG MATERIJALA OŠTRA d.o.o. Zagreb, Petra Hektorovića 2, 

radi postave postrojenja za proizvodnju asfaltnih mješavina i drobilišnog postrojenja na 
eksploatacijskom polju tehničko - građevnog kamena „Podoštra“, na kat. čestici br. 243/19 
upisane u z.k.ul.br. 1523 k.o. Lički Novi, površine 57312 m2 k.o. Lički Novi, u vlasništvu 

Grada Gospića. 

II 
Za korištenje nekretnine navedene u točki I ovog Zaključka korisnik služnosti se obvezuje 
Gradu Gospiću plaćati godišnju naknadu za osobnu služnost iz točke I ovog Zaključka u 

iznosu od 120.000,00 kuna (slovima: stotinudvadesettisuća kuna). 

III 
Grad Gospić sklopiti će Ugovor o osobnoj služnosti sa trgovačkim društvom iz točke I ovog 
Zaključka, kojim će se regulirati način plaćanja naknade za služnošću opterećeno zemljište i 

stupanje u posjed, te ostala prava i obveze korisnika služnosti. 

IV 
Ovim Zaključkom stavlja se van pravne snage Zaključak o osnivanju prava osobne služnosti 

na kat. čest. br. 243/19 k.o. Lički Novi („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 5/03) kao i 
Ugovor  o osobnoj služnosti na kat. čest. br. 243/19 k.o. Lički Novi, zaključen dana 08. 07. 

2003. god. 

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

Klasa: 940-01/07-01/40 
Urbroj: 2125/01-02-07-03 
Gospić, 13. prosinca 2007. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 



 

         Na temelju čl. 212. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ 
br. 91/96, 73/00, 79/06 i 141/06) i čl. 41. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 7/01, 1/06, 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj 
dana 13. prosinca 2007.g. donijelo je 

Z A K L J U Č A K 
o odobrenju osnivanja prava uporabe  

na dijelu kat. čest. br. 1967/1 k.o. Gospić 

.   I 
Odobrava se osnivanje prava služnosti – prava uporabe na neodređeno vrijeme u korist Mile 

Biničkog  iz L. Osika, Mušaluk 105, na dijelu kat. čest. br. 1967/1, k.o. Gospić, upisanu u kat. 
pl. br. 2559, u površini od 650 m2, u vlasništvu Grada Gospića. 

   II 
Na dijelu navedene kat. čest. iz točke I ovog Zaključka uporabnik se ovlašćuje služiti se 

poslužnom nekretninom u opsegu potreba svog obiteljskog kućanstva i u skladu sa njezinom 
namjenom, čuvajući njezino sućanstvo. 

III 
Za pravo uporabe kat. čest. iz točke I ovog Zaključka uporabnik se obvezuje na plaćanje 

naknade Gradu Gospiću u iznosu od 975,00 kuna (slovima: devetstotinaisedamdesetpetkuna) 
godišnje. 

IV 
Predmetna služnost počinje teći  od 01. 01. 2008. god. 

V 
Dio predmetnog zemljišta na kojem se zasniva pravo uporabe označeno je prema preslici 

katastarskog plana i čini sastavni dio ovog Zaključka. 

VI 
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Gospića na sklapanje ugovora o pravu  

uporabe predmetne čestice. 

VII 
Grad Gospić zadržava pravo da ukoliko se ukaže potreba za prenamjenu  

predmetne čestice u skladu sa dokumentima prostornog uređenja,  u svako doba može otkazati 
ugovor o pravu uporabe. 

    VIII 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Grada Gospića“. 

Klasa: 320-01/07-01/06 
Urbroj: 2125/01-02-07-03 
Gospić, 13. prosinca 2007. godine  

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 



 

Na temelju čl. 212. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 
91/96, 73/00, 79/06 i 141/06) i čl. 41. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada 

Gospića“ br. 7/01, 1/06, 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj 
dana 13. prosinca 2007. g. donijelo je 

Z A K L J U Č A K 
o odobrenju osnivanja prava uporabe  

na dijelu kat. čest. br. 1967/1 k.o. Gospić 

I 
Odobrava se osnivanje prava služnosti – prava uporabe na neodređeno vrijeme u korist Mile 
Uremovića iz Gospića, ul. Kralja Zvonimira 28, na dijelu kat. čest. br. 1967/1, k.o. Gospić, 

upisanu u kat. pl. br. 2559, u površini od 550 m2, u vlasništvu Grada Gospića. 
II 

Na dijelu navedene kat. čest. iz točke I ovog Zaključka uporabnik se ovlašćuje služiti se 
poslužnom nekretninom u opsegu potreba svog obiteljskog kućanstva i u skladu sa njezinom 

namjenom, čuvajući njezino sućanstvo. 
 

III 
Za pravo uporabe kat. čest. iz točke I ovog Zaključka uporabnik se obvezuje na plaćanje 
naknade Gradu Gospiću u iznosu od 825,00 kuna (slovima: osamstotinadvadesetpetkuna) 

godišnje. 

  IV 
Predmetna služnost počinje teći  od 01. 01. 2008.god. 

 V 
Dio predmetnog zemljišta na kojem se zasniva pravo uporabe označeno je prema preslici 

katastarskog plana i čini sastavni dio ovog Zaključka. 

VI 
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Gospića na sklapanje ugovora o pravu uporabe predmetne 

čestice. 

VII 
Grad Gospić zadržava pravo da ukoliko se ukaže potreba za prenamjenu predmetne čestice u 

skladu sa dokumentima prostornog uređenja,  u svako doba može otkazati ugovor o pravu 
uporabe. 

 VIII 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Grada Gospića“. 

Klasa: 320-01/07-01/07 
Urbroj: 2125/01-02-07-03 
Gospić, 13. prosinca 2007. 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 13. prosinca 

2007. godine donijelo je 

ZAKLJUČAK  
o davanju suglasnosti za postavljanje trostranog 

informativnog panoa na području Grada Gospića 

Članak 1.  

            Ovim Zaključkom Gradsko poglavarstvo Grada Gospića daje suglasnost poduzeću 
PANOEX d.o.o. iz Nedelišća, Livadarska 7, za postavljanje trostranog informativnog panoa 

na području Grada Gospića.  

Članak 2.  

            Zadužuje se Gradski upravni odjel za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i 
zaštitu okoliša da utvrdi točnu lokaciju na koju je moguće postavljanje panoa.  

Članak 3.  

            Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Gospića na sklapanje Ugovora o davanju u zakup 
javne površine, kojim će biti regulirana međusobna prava i obveze između Grada Gospića i 

PANOEX-a d.o.o. iz Nedelišća.  

Članak 4.  

            Za postavu panoa iz članka 1. ovog Zaključka poduzeće PANOEX d.o.o. dužno je 
pridržavati se svih pozitivnih zakonskih propisa.  

Članak 5.  

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

Klasa: 372-01/07-01/114 
Urbroj: 2125/01-02-07-04 
Gospić, 13. prosinca 2007. godine  

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 

. 



 

Na temelju čl. 3. Pravila o stjecanju, raspolaganju i upravljanju s nekretninama („Službeni 
vjesnik Grada Gospića“ br. 5/97), 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 13. prosinca 2007. g., donijelo je 

. 

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

I 
Ovim Zaključkom utvrđuju se uvjeti prodaje građevinskih parcela, prema Detaljnom planu 
uređenja Zone poslovnih namjena, Smiljansko polje (u daljnjem tekstu: Poslovnoj zoni), te 

način korištenja i gradnje na istima.  

II 
Građevinske parcele prodaju se u svrhu izgradnje poslovnih objekata za realizaciju 

poduzetničkih projekata od interesa za gospodarski i socijalni razvoj Grada Gospića. 

Oznaka građ. 
parcele Površina u m2 Maksimalna 

izgrađenost
Maksimalna 

katnost 
19 1648 30% P+1
20 1440 40% P+1
25 1625 30% P+1
26 1504 40% P+1
21 1440 40% P+1
22 1440 40% P+1
27 1455 40% P+1
28 1455 40% P+1
23 1440 40% P+1
24 1608 30% P+1
29 1455 40% P+1
30 1625 30% P+1

  

Građevinske parcele namijenjene su za poslovnu djelatnost slijedećih namjena: 

• industrijsko-proizvodni sadržaji 
• obrtničko-proizvodni sadržaji 

• uslužno-servisni sadržaji 
• skladišno-distribucijski sadržaji 
• trgovačko poslovni sadržaji 

III 
Građevinske parcele izložene prodaji opremljene su komunalnom infrastrukturom (voda, 

odvodnja otpadnih i oborinskih voda, NN električna mreža, javna rasvjeta, DTK, i priključci 
parcela na javni put). 

Urbanističko-tehnički uvjeti izgradnje i plan parcelacije utvrđeni su Detaljnim planom 



 

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

ostvarivanju većeg programa izgradnje. 
Ukoliko se iskaže interes za kupnju više ili svih parcela zemljišnog bloka od strane jednog 
investitora, u cilju realizacije značajnijeg gospodarskog programa, Grad Gospić pristupit će 

izradi parcelacijskog elaborata za formiranje jedinstvene građevinske čestice, sukladno 
uvjetima utvrđenim Detaljnim planom uređenja Zone poslovnih namjena, Smiljansko polje. 

IV 
Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene 

uvjete za stjecanje prava vlasništva. 

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

na istima ostvaruje izgradnja objekta za industrijsko-proizvodne ili obrtničko-proizvodne 
sadržaje, dok se za ostale sadržaje predviđene točkom II. ovog Zaključka određuje početna 

prodajna cijena od 70,00 kn/m2. 

VI 
Građevinske parcele izložit će se prodaji putem javnog natječaja, a najprihvatljivijim 

ponuđačem smatrat će se onaj tko predloži zapošljavanje većeg broja radnika, ostvarenje 
predloženog programa u kraćem vremenu, ima sjedište tvrtke na području Grada Gospića, te 

ponudi najvišu cijenu zemljišta po m2. 
Uz ove kriterije za ocjenu najprihvatljivijeg ponuđača vrednuje se dosadašnje poslovanje 

tvrtke, planirana djelatnost i sl., a što će dodatno biti utvrđeno kroz natječaj. 

VII 
S izabranim ponuditeljem zaključit će se kupoprodajni ugovor, u kojem se prema interesu 

poduzetnika može definirati plaćanje u dva anuiteta.  

VIII 
Grad Gospić zadržava pravo upisa tereta na kupljenu nekretninu u zemljišnoj knjizi, kojim će 

se spriječiti otuđenje i terećenje iste, sve do realizacije planiranog projekta. 
Ukoliko kupac u roku od 6 mjeseci od kupnje zemljišta ne pokrene postupak ishođenja 

građevinske dozvole, ili ako 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 utvrđenoj u ugovoru. 

IX 
Kupac građevinske parcele(a) korisnik je povlastica koje su utvrđene Odlukom o 

komunalnom doprinosu, Odlukom o komunalnoj naknadi, i dr. aktima Grada Gospića.  

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

Gospića“. 

. 



 

Klasa: 940-02/07-01/04 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 13. prosinca 2007. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



 

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 07/01, 
01/06 i 03/06), i Zaključka o davanju gradskih prostora na privremeno i povremeno 

korištenje(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 9/07, 10/07), Gradsko poglavarstvo Grada 
Gospića na sjednici održanoj dana 13. prosinca 2007. godine donosi 

. 

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

Udruzi ratnih veterana 9. gardijske brigade „VUKOVI“ 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, Udruzi ratnih veterana 9. gardijske brigade „VUKOVI“, u svrhu obavljanja redovne 

djelatnosti Udruge proizašle iz Domovinskog rata. 
 

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: 372-01/07-01/138 
Urbroj: 2125/01-02-07-03 
Gospić, 13. prosinca 2007. 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 13. prosinca 2007. 

godine donijelo je 

. 

ZAKLJUČAK 
o dodjeli financijskih sredstava djeci  

poginulih i umrlih branitelja iz Domovinskog rata s područja  
Grada Gospića povodom božićnih blagdana 

I  

         Povodom božićnih blagdana djeci poginulih i umrlih hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata sa područja Grada Gospića uručit će se financijska sredstva u vrijednosti 

700,00 kn po djetetu.  

II 

         Pokloni će biti uručeni djeci do navršenih 15 godina života.  

III 

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

Klasa: 561-01/07-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 13. prosinca 2007. 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 152. Odluke o komunalnom redu (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 

6/96, 9/01 i 4/02), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 13. 
prosinca 2007. godine donosi 

. 

ZAKLJUČAK 
o osnivanju Stožera zimske službe 

za sezonu 2007/2008. godinu 

 I 

Osniva se Stožer zimske službe za sezonu 2007/2008. godinu u sastavu: 

1. Milan Kolić - predsjednik 
2. Pavao Pavelić - član 
3. Nenad Bubaš - član 

II 

Stožer zimske službe iz točke I ovog Zaključka priprema i provodi Plan zimske službe u 
sezoni  2007/2008. godine na području Grada Gospića. 

III 

Stožer zimske službe, određuje početak odnosno završetak rada zimske službe na temelju 
prognoze vremena i trenutnih vremenskih uvjeta, koordinira radom zimske službe shodno 

potrebama na terenu. 

IV 

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

Klasa: 340-03/07-01/41 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 13. prosinca 2007. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 

. 



 

Na temelju članka 6. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti 
(„Narodne novine“ br. 14/02) i članka 41. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 7/01, 1/06 i 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj 

dana 13. prosinca 2007. godine donosi 

. 

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

ograničeni postupak nabave za izradu Idejnog rješenja 
za izgradnju tržnice u Gospiću 

  

I 

         Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave za otvaranje i odabir 
ponuda za Izradu rješenja za izgradnju tržnice u sastavu:  

1. Pavao Pavelić, dipl. ing. – predsjednik 
2. Slaven Stilinović, dipl. ing. – član 

3. Petar Krmpotić, dipl. politolog – član 
4. Mile Uremović, dipl. ing. – član 

5. Ivo Čuljat, član 

II 

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

III 

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

. 

Klasa: 361-01/07-01/36 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 13. prosinca 2007. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

. 



 

Na temelju članka 6. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti 
(„Narodne novine“ br. 14/02) i članka 41. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 7/01, 1/06 i 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj 

dana 13. prosinca 2007. godine donosi 

. 

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

ograničeni postupak nabave za obnovu šterne (bunara) 
u Novoseliji, Lički Osik 

I 

         Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeni postupak nabave za otvaranje i odabir 
ponuda za obnovu šterne (bunara) u Novoseliji, Lički Osik u sastavu:  

                   1. Nenad Bubaš – predsjednik 
2. Ivan Biljan – član 

3. Katarina Devčić – član 

II 

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

III 

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

Klasa: 361-01/07-01/37 
Urbroj: 2125/01-02-07-02 
Gospić, 13. prosinca 2007. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

          
 

 

 

 

 



 

 

AKTI SAVJETA MLADIH GRADA GOSPIĆA 

 

Na temelju članka 15. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 23/07) i  članka 15. 
Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 
7/07), Savjet mladih Grada Gospića na sjednici održanoj dana 10. prosinca 2007. godine 

donosi 

POSLOVNIK 
o radu Savjeta mladih Grada Gospića 

I UVODNE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način konstituiranja Savjeta mladih, izbora 
predsjednika Savjeta mladih Grada Gospića (u daljnjem tekstu: Savjet) i njegovog zamjenika, 

prava, obveze i odgovornosti članova Savjeta, način i postupak donošenja akata Savjeta, 
sazivanje, rad i tijek sjednica, te druga pitanja od značaja za rad Savjeta.            

II KONSTITUIRANJE SAVJETA 

Članak 2. 

Konstituirajuća sjednica Savjeta se saziva na način utvrđen Odlukom o osnivanju Savjeta 
mladih Grada Gospića, a Savjet je konstituiran izborom predsjednika Savjeta, ukoliko je na 

konstituirajućoj sjednici nazočna većina članova Savjeta. 

Predsjedatelj konstituirajuće sjednice ima do izbora predsjednika Savjeta mladih sva prava i 
dužnosti predsjednika Savjeta u pogledu predsjedanja i rukovođenja sjednicom. 

III PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA SAVJETA 

Članak 3. 

Član Savjeta ima pravo i dužnost sudjelovanja u radu Savjeta.  

Članak 4. 

Član Savjeta može tražiti od pročelnika upravnih tijela da mu pruže pomoć u obavljanju 
njegove funkcije, a napose u izradi prijedloga koje on podnosi. Također može 

tražiti i stručne obavijesti i objašnjenja radi potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na 
koje nailazi u obavljanju funkcije člana Savjeta. 

IV IZBOR, PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I 
     ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA SAVJETA 



 

Članak 5. 

Savjet ima predsjednika i zamjenika predsjednika. 
Prava i dužnosti predsjednika Savjeta su propisana Odlukom o osnivanju Savjeta mladih 

Grada Gospića. 
Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta biraju članovi mladih između sebe, na 

konstituirajućoj sjednici  Savjeta većinom glasova svih članova Savjeta. 

Članak 6. 

Prijedlog kandidata za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta podnosi najmanje 
jedna trećina članova Savjeta. 

Svaki član Savjeta može potpisom podržati samo jednog kandidata za predsjednika odnosno 
zamjenika predsjednika Savjeta. 

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta obavlja se javnim glasovanjem, osim ako 
Savjet javnim glasovanjem ne odluči da se o izboru istih glasuje tajno.   

Tajno glasovanje se obavlja glasačkim listićima iste veličine, boje i oblika, ovjerenim 
pečatom Gradskog vijeća, a na način da se zaokruži redni broj ispred prezimena pojedinog 

kandidata. 
 

Članak 7. 

Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta prijedlog 
kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova ili ako od više kandidata niti jedan ne dobije 

potrebnu većinu, glasovanje se ponavlja prema istom postupku kao i prvo glasovanje. 

Ako je za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta bilo više od dva kandidata, u 
ponovljenom glasovanju sudjeluju samo dva kandidata, koji su dobili najviše glasova. 

U ponovljenom glasovanju izabran je onaj kandidat koji dobije većinu glasova  nazočnih 
članova Savjeta. 

     
Članak 8. 

Predsjedniku Savjeta u pripremanju i organiziranju sjednice Savjeta pomažu stručne službe 
Tajništva. 

V AKTI SAVJETA 

Članak 9. 

Savjet donosi odluke i druge akte na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Odlukom o 
osnivanju Savjeta mladih Grada Gospića, a potpisuje ih predsjednik Savjeta. 

Izvornici odluka i drugih akata čuvaju se u pismohrani Savjeta. 
Izvornikom iz stavka 2. ovoga članka razumijeva se tekst odluke ili nekog drugog akta 

usvojen na sjednici Savjeta. 

VI RED NA SJEDNICI 

Sazivanje sjednice 



 

Članak 10. 

Savjet održava sjednice najmanje jednom u dva mjeseca. 
Sjednicu Savjeta saziva  i njima predsjedava predsjednik Savjeta. 

Predsjednik Savjeta dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta na prijedlog najmanje 1/3 
članova Savjeta, u roku od 15 dana od primitka prijedloga. 

Članak 11. 

Sjednice Savjeta se sazivaju pisanim pozivom, a iznimno u žurnim slučajevima i na drugi 
način.. 

Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavljaju se 
članovima u pravilu najmanje osam dana prije održavanja sjednice. 

Poziv i materijal za sjednicu se mogu dostaviti i elektroničkim putem. 

Dnevni red 
 

Članak 12. 

Dnevni red sjednice predlaže predsjednik Savjeta. 
U prijedlog dnevnog reda unose se svi prijedlozi ovlaštenih predlagatelja upućeni 

predsjedniku. 
Dnevni red sjednice se utvrđuje u pravilu na početku sjednice. 

Predsjednik Savjeta može izuzetno na samoj sjednici predložiti dopunu dnevnog reda ili da se 
pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda. 

Ako se predlaže dopuna dnevnog reda, članovima Savjeta se uz prijedlog za dopunu daje i 
materijal po predloženoj dopuni. 

Članak 13. 

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije se odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet 
izostavi, a zatim da se dnevni red dopuni. Nakon što se dnevni red utvrdi, predsjednik Savjeta 

objavljuje utvrđeni dnevni red. 

. 

Predsjedavanje sjednicom i sudjelovanje u radu sjednice 

Članak 14. 

Sjednici Savjeta predsjedava predsjednik Savjeta, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti 
zamjenik predsjednika Savjeta. 

U radu sjednice mogu sudjelovati članovi Savjeta te ostali koje je pozvao predsjednik Savjeta. 

Član Savjeta u pravilu o istoj temi može govoriti samo jedanput, u trajanju do pet minuta. 
 

Tijek sjednice 



 

Članak 15. 

Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Savjeta utvrđuje 
nazočnost članova Savjeta. 

Ako predsjednik Savjeta utvrdi da sjednici nije nazočan dovoljan broj članova, predsjednik 
Savjeta odlaže sjednicu za određeni dan i sat. 

Sjednica će se prekinuti i odgoditi i u slučaju kada se za vrijeme sjednice utvrdi da nema 
nazočnosti većine Savjeta. 

Odlučivanje 

Članak 16. 

Za donošenje odluke ili drugog akta na sjednici Savjeta potrebna je nazočnost većine članova 
Savjeta. 

Odluke i druge akte Savjet donosi većinom glasova nazočnih. 

Glasovanje 

Članak 17. 

Glasovanje na sjednici je javno. 
Javno glasovanje se provodi dizanjem ruku. Članovi se izjašnjavaju “za“, “protiv” i 

“suzdržan”. 
Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje se “za” i “protiv”. 

Glasove prebrojava djelatnik Tajništva. 
Predsjednik Savjeta objavljuje rezultate glasovanje. 

VII ZAPISNICI 
 

Članak 18. 

O radu sjednice vodi se zapisnik. 
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice i to: mjesto i vrijeme održavanja sjednice, 
dnevni red sjednice, ime predsjednika odnosno predsjedatelja, imena nazočnih i odsutnih 

članova Savjeta te ostalih sudionika u radu sjednice, kratak tijek sjednice sa nazivom pitanja o 
kojima se raspravljalo i odlučivalo, imena govornika sa sažetim prikazom njihovog izlaganja, 

rezultati glasovanja te naziv svih odluka i drugih akata donesenih na sjednici. 

 Članak 19.  

Svaki član savjeta ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik sa prethodne 
sjednice. 

Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s 
prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim. 

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Savjeta i djelatnik Tajništva, odnosno zapisničar. 
Izvornici zapisnika sjednice Savjeta čuvaju se u pisarnici Grada Gospića. 



 

 VIII  JAVNOST RADA 

Članak 20. 

Sjednice Savjeta su javne. 
Javnost može pratiti rad Savjeta, ali ne smije ometati njegov rad. 

O radu Savjeta se javnost obavještava putem sredstava javnog priopćavanja i WEB stranica 
Grada Gospića. 

IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 21. 

Na pitanja koja nisu uređena ovim Poslovnikom na odgovarajući se način primjenjuju 
odredbe Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića. 

Članak 22. 

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

Klasa: 011-01/07-01/08 
Urbroj: 2125/01-01-07-01 
Gospić, 10. prosinca 2007. godine 

Predsjedatelj 
Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Na temelju članka 12. Odluke o izboru članova Savjeta mladih Grada Gospića („Službeni 
vjesnik Grada Gospića“ br. 7/07) i članka 5. Poslovnika o radu Savjeta mladih Grada Gospića 



 

(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 11/07),  Savjet  mladih Grada Gospića na 1. 
(konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 10. prosinca 2007. godine donosi 

  

O D L U K U 
o izboru predsjednika Savjeta mladih 

Grada Gospića 

I 

            Za predsjednika Savjeta mladih Grada Gospića bira se Željko Župan, dipl. ing. iz 
Gospića. 

II 

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

Klasa: 011-01/07-01/06 
Urbroj: 2125/01-01-07-01 
Gospić, 10. prosinca 2007. god. 

Predsjedatelj 
Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

. 

Na temelju članka 12. Odluke o izboru članova Savjeta mladih Grada Gospića („Službeni 
vjesnik Grada Gospića“ br. 7/07) i članka 5. Poslovnika o radu Savjeta mladih Grada Gospića 

(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 11/07), Savjet mladih Grada Gospića na 1. 
(konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 10. prosinca 2007. godine donosi 

  

O D L U K U 
o izboru zamjenika predsjednika 
Savjeta mladih Grada Gospića 

I 

            Za zamjenika predsjednika Savjeta mladih Grada Gospića bira se Manda Batinić iz 
Ličkog Osika. 

II 

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

Klasa: 011-01/07-01/07 
Urbroj: 2125/01-01-07-01 
Gospić, 10. prosinca 2007. god. 

PREDSJEDNIK 
Željko Župan, dipl. ing., v.r. 

 


