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AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

 

Na temelju Zaključka o izradi Razvojnog projekta „Projekt ukupnog razvoja Grada Gospića“ 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 8/05) i čl. 33. Statuta Grada Gospića („Službeni 
vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 
25. ožujka 2010. godine, donijelo je  

O D L U K U  
o usvajanju „Projekta ukupnog razvoja 

Grada Gospića“ (PUR)  

I 

                Usvaja se „Projekt ukupnog razvoja Grada Gospića“. 

  

II 

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

Klasa: 300-01/05-01/02  
Urbroj: 2125/01-01-10-17 
Gospić, 25. ožujka 2010. godine 

  

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 
Petar Radošević, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 33. Statuta  Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 07/09), 
Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 25. ožujka 2010. godine, donosi 

  

ODLUKU 
o uključivanju u Akciju "Solidarnost za Vukovar“ 

I 

Ovom Odlukom Grad Gospić se uključuje u Akciju „Solidarnost za Vukovar„ na način da se 
odobravaju financijska sredstva Gradu Vukovaru za rekonstrukciju ulice koja nosi naziv grada 
Gospića - Gospićka ulica u ukupnom iznosu od 247.468,16 kuna. 

II 

Financijska sredstva iz točke I ove Odluke doznačit će se na žiro - račun Grada Vukovara. 

III 

                Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Gospića za potpisivanje Sporazuma o 
sufinanciranju projekta rekonstrukcije Gospićke ulice s Gradom Vukovarom. 

IV 

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

Klasa: 361-01/10-01/10 
Urbroj: 2125/01-01-10-03 
Gospić, 25. ožujka 2010. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 
Petar Radošević, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 33. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/09), 
članka 45. stavka 2., članka 99. stavka 4. Odluke o komunalnom redu ("Službeni vjesnik 
Grada Gospića" br. 8/09), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 25. ožujka 
2010. godine donosi  

  

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup i na korištenje 

javnih površina i dijelova neizgrañenoga grañevinskog zemljišta 

  

Članak 1. 

U Odluci o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrañenog 
grañevinskog zemljišta ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 08/09), članak 25. mijenja se i 
glasi:  
"Članak 25. 
Za postavljanje otvorene terase plaća se naknada. 
Visina naknade iz stavka 1. ovog članka utvrñena je člankom 35. ove Odluke." 

Članak 2. 

                U članku 35. stavku 1., točka 2. mijenja se i glasi: 
"2. ugostiteljske terase: 
-  stalna 20,00 kuna /m2/ mjesečno, 
-  sezonska (01.04.-31.10.) 40,00 kuna /m2/ mjesečno".  

  

Članak 3. 

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

Klasa: 372-03/10-01/01   
Urbroj: 2125/01-01-10-03 
Gospić, 25. ožujka 2010. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 
Petar Radošević, v.r. 

 

 

 



Na temelju članka 4. i 33. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09) 
, Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 25. ožujka 2010. godine donijelo je  

  

O D L U K U  
o izmjeni Odluke o grbu i zastavi  

Grada Gospića 

  

I  

                U Odluci o grbu i zastavi Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 
4/94 i 2/99) u članku 4. riječi „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju „Gradonačelnik“. 

  

II 

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

Klasa: 017-01/10-01/01 
Urbroj: 2125/01-01-10-03 
Gospić, 25. ožujka 2010. godine   

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 
Petar Radošević, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", br. 
26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 33. Statuta 
Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Gospića 
na sjednici održanoj dana 25. ožujka 2010. godine donosi  

  

Z A K LJ U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i ureñaja 
 komunalne infrastrukture na području Grada Gospića u 2009. godini 

  

I. 

                Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne 
infrastrukture na području Grada Gospića u 2009. godini. 

II. 

Zaključak stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića". 

Klasa: 361-02/10-01/02   
Urbroj: 2125/01-01-10-03 
Gospić, 25. ožujka 2010. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 
Petar Radošević, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03 p. t., 
82/04,110/04 - Uredba,178/04, 38/09 i 79/09), članka 17. Zakona o otpadu ("Narodne novine" 
br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) i članka 49. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik 
Grada Gospića" br. 07/09), Gradonačelnik Grada Gospića dana 02. ožujka 2010. godine 
donosi  

Z A K LJ U Č A K 
 o  davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu USLUGA d.o.o., Gospić na  

Cjenik gospodarenja komunalnim otpadom   

Članak 1. 

                Gradonačelnik Grada Gospića razmotrio je zahtjev trgovačkog društva USLUGA 
d.o.o., Gospić za davanje prethodne suglasnosti na Cjenik gospodarenja komunalnim 
otpadom. 

Članak 2. 

Sukladno izmjenama Zakona o otpadu ("Narodne novine" br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) 
propisano je da gradovi i općine troškove gospodarenja otpadom obračunavaju prema kriteriju 
količine i svojstvu otpada. Za komunalni otpad iz kućanstva date su mogućnosti obračuna 
troškova gospodarenja otpadom po jedinici mase ili volumenu otpada ili broju članova 
kućanstva. 
Iz navedenih razloga bilo je potrebno donijeti novi cjenik gospodarenja komunalnim 
otpadom. 

Članak 3. 

                Gradonačelnik, u skladu s člankom 2. ovog Zaključka, daje prethodnu suglasnost 
trgovačkom društvu USLUGA d.o.o., Gospić na Cjenik gospodarenja komunalnim otpadom 
iz članka 1. ovog Zaključka s primjenom od 01. siječnja 2010. godine. 
Danom primjene ovog Cjenika prestaju važiti odredbe točke 3. koje se nalaze u Cjeniku 
komunalnih usluga ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 9a/05), 

Članak 4. 

                Cjenik gospodarenja komunalnim otpadom čini sastavni dio ovog Zaključka.   

Članak 5. 

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

Klasa: 363-01/10-01/22 
Urbroj: 2125/01-02-10-03  
Gospić, 02. ožujka 2010. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 
Petar Radošević, v.r. 



AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA 

 

Na temelju članka 8. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru 
(„NN“ br. 141/06), Plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 2/08) i članka 49. Statuta Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09), Gradonačelnik Grada Gospića dana 18. ožujka 
2010. godine donosi 

O D L U K U 
o osnivanju Radne skupine za financijsko upravljanje i kontrole 

Članak 1. 

Radna skupina osniva se kao podrška u uspostavi i provedbi financijskog upravljanja i 
kontrola kroz aktivnosti koje su ureñene „Planom uspostave i razvoja financijskog upravljanja 
i kontrola Grada Gospića“. 

Članak 2.  

U Radnu skupinu imenuju se: 

1. Milan Kolić, gradonačelnik,  
2. Marta Grgurić, zamjenica gradonačelnika Grada Gospića,  
3. Ivan Biljan, zamjenik gradonačelnika Grada Gospića,  
4. Petar Krmpotić, tajnik Grada Gospića,  
5. Slaven Stilinović, pročelnik Gradskog upravnog odjela za samoupravu i upravu,  
6. Pavao Pavelić, pročelnik Gradskog upravnog odjela za komunalnu djelatnost, 

stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.  

Članak 3. 

Radnom skupinom predsjeda Voditelj za financijsko upravljanje i kontrole. 

Članak 4.  

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

Klasa: 470-01/10-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-10-02 
Gospić, 18. ožujka 2010. godine 

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
Milan Kolić, v.r. 

 



Temeljem članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09), a u 
skladu sa Ugovorom koji su potpisali Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva RH, 
Ličko – senjska županija i Privredna Banka Zagreb d.d. o provedbi Projekta „Lokalni projekti 
razvoja“, Gradonačelnik Grada Gospića dana 18. ožujka 2010. godine donosi  

  

Z A K L J U Č A K 
o subvencioniranju kamatne stope na poduzetničke kredite u okviru 

kreditnih linija „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva za 2009. godinu“, 
s provedbom u 2010. godini i „Lokalni projekti razvoja – Mikrokreditiranje za 

2009. godinu“, s provedbom u 2010. godini 

I 
Grad Gospić subvencionirat će kamatnu stopu korisnicima poduzetničkih kredita sa područja 

Grada Gospića, u okviru dvije kreditne linije, koje zajednički provode Ličko-senjska županija, 
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Privredna banka Zagreb d.d.. 

* „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva za 2009. godinu“, s provedbom u 2010. 
godini, 

* „Lokalni projekti razvoja – Mikrokreditiranje za 2009. godinu“, s provedbom u 2010. 
godini.  

  

              II 

Korisnicima poduzetničkih kredita iz obje kreditne linije, subvencionirat će se ugovorena 
kamatna stopa u iznosu od po 2 postotna poena (2 %), dok će ukupna godišnja financijska 
obveza Grada Gospića po osnovi subvencioniranja kamatne stope po kreditnim linijama iz 
točke I ovog Zaključka, ovisiti o udjelu kredita realiziranih na području Grada Gospića i 
načinu obračuna kamate, a utvrdit će se po iskorištenju ugovorenog kreditnog potencijala i 
trajati do zaključno povrata svih poduzetničkih kredita po kreditnim linijama iz točke I ovog 
Zaključka.  

             III 

Sredstva namijenjena subvencioniranju kamatne stope na poduzetničke kredite ostvarene na 
području Grada Gospića planirana su u Proračunu Grada Gospića za 2010. godinu, na kontu 
352 – Subvencija trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima. 
Planirana sredstva doznačavat će se na račun Ličko – senjske županije, dinamikom utvrñenom 
meñusobnim sporazumom, a na temelju dostavljenih izvješća Županije o dospjelim obvezama 
korisnika poduzetničkih kredita s područja Grada, do zaključno povrata svih poduzetničkih 
kredita po kreditnim linijama.  

  

 



             IV 

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

Klasa: 302-02/10-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-10-05 
Gospić, 18. ožujka 2010. godine 

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
Milan Kolić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03 p. t., 
82/04,110/04 - Uredba,178/04, 38/09 i 79/09), članka 17. Zakona o otpadu ("Narodne novine" 
br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) i članka 49. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik 
Grada Gospića" br. 07/09), Gradonačelnik Grada Gospića dana 02. ožujka 2010. godine 
donosi  

Z A K LJ U Č A K 
 o  davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu USLUGA d.o.o., Gospić na  

Cjenik gospodarenja komunalnim otpadom   

Članak 1. 

                Gradonačelnik Grada Gospića razmotrio je zahtjev trgovačkog društva USLUGA 
d.o.o., Gospić za davanje prethodne suglasnosti na Cjenik gospodarenja komunalnim 
otpadom. 

Članak 2. 

Sukladno izmjenama Zakona o otpadu ("Narodne novine" br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) 
propisano je da gradovi i općine troškove gospodarenja otpadom obračunavaju prema kriteriju 
količine i svojstvu otpada. Za komunalni otpad iz kućanstva date su mogućnosti obračuna 
troškova gospodarenja otpadom po jedinici mase ili volumenu otpada ili broju članova 
kućanstva. 
Iz navedenih razloga bilo je potrebno donijeti novi cjenik gospodarenja komunalnim 
otpadom. 

Članak 3. 

                Gradonačelnik, u skladu s člankom 2. ovog Zaključka, daje prethodnu suglasnost 
trgovačkom društvu USLUGA d.o.o., Gospić na Cjenik gospodarenja komunalnim otpadom 
iz članka 1. ovog Zaključka s primjenom od 01. siječnja 2010. godine. 
Danom primjene ovog Cjenika prestaju važiti odredbe točke 3. koje se nalaze u Cjeniku 
komunalnih usluga ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 9a/05), 

Članak 4. 

                Cjenik gospodarenja komunalnim otpadom čini sastavni dio ovog Zaključka.   

Članak 5. 

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

 Klasa: 363-01/10-01/22 
Urbroj: 2125/01-02-10-03  
Gospić, 02. ožujka 2010. godine 

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
Milan Kolić, v.r. 



                                    CJENIK GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM

NAZIV PROIZVODA - USLUGE JEDINICA MJERE
JEDINI NA CIJENA 

(kn)

1. ODVOZ I DEPONIRANJE KOMUNALNOG OTPADA - SME A, 
POSUDE VOLUMENA DO 1100 LITARA, ODVOZ JEDNOM TJEDNO

1.I. Ku!anstva (fizi"ke osobe)

mjese"ni odvoz, odvozi se 1 x tjedno 1  lan 25,83

2  lana 33,21

3  lana 40,60

4  lana 47,97

5  lanova i više 55,35

Napomena: U cijeni je uklju en i iznos od 1,00 kn/ lanu za održavanje deponija, te PDV od 23%.

1.II. Gospodarski subjekti (pravne osobe)

ODVOZ I DEPONIRANJE OTPADA litra 0,06

ODRŽAVANJE DEPONIJA - KOEFICIJENT 0,10

UKUPNO litra 0,07

PDV (23 %) litra 0,02

SVEUKUPNO litra 0,09

2. ODVOZ I DEPONIRANJE KOMUNALNOG OTPADA - SME A, 
POSUDE VOLUMENA PREKO 1100 LITARA, ODVOZ IZVAN REDOVNOG RASPOREDA
2.I. Svi korisnici (udaljenosti do 3 km u jednom smjeru)

ODVOZ I DEPONIRANJE OTPADA tura 210,00

ODRŽAVANJE DEPONIJA tura 21,00

Stranica 1 od 1

ODRŽAVANJE DEPONIJA tura 21,00

UKUPNO tura 231,00

PDV (23 %) tura 53,13

SVEUKUPNO tura 284,13

Napomena:  Za udaljenosti preko 3 km dodatno se napla!uje prije"eni kilometar po cijeni 5,00 kn/km.

3. NABAVA I ISPORUKA SPREMNIKA ZA ODLAGANJE OTPADA

Cijena se odre"uje za svaki spremnik i mjesto isporuke temeljem kalkulacije koja se sastoji od: 

          - ulazne cijene na skladište USLUGE d.o.o. prema ra unu dobavlja a

          - manipulativnog troška (8%) na ulaznu cijenu 

          - transporta spremnika do mjesta isporuke

          - rada radnika od utovara do povratka na lokaciju utovara

          - poreza na dodanu vrijednost (PDV)

Korisnik usluge pla!a komunalnu uslugu mjese no na osnovi ispostavljenog ra una. Rok za   
podmirenje ra una nazna en je na svakom pojedinom ra unu.

Direktor:

Milan Dev i!, ing.

DATUM VAŽENJA CJENIKA: 
CJENIK STUPA NA SNAGU DANOM IZDAVANJA PRETHODNE SUGLASNOSTI OD STRANE 
GRADONA#ELNIKA GRADA GOSPI A I NA#ELNIKA OP INE PERUŠI , A PRIMJENJUJE SE OD 01. 
SIJE#NJA 2010. GODINE

Stranica 1 od 1



Na temelju članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09), 
Gradonačelnik Grada Gospića dana 02. ožujka 2010. godine, donosi 

  

ZAKLJUČAK 
o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja 

plotkinja na području Grada Gospića u 2010. godini 

I. 

Grad Gospić subvencionirat će troškove umjetnog osjemenjivanja plotkinja na svom 
području, u iznosu od 100,00 kn po osjemenjenoj plotkinji, u cilju podizanja proizvodnog i 
genetskog potencijala u govedarstvu. 
Odobrena sredstva doznačivat će se Veterinarskoj ambulanti d.o.o. Gospić koja je vršitelj 
stručnog zahvata, iz planiranih sredstava Proračuna Grada Gospića za 2010. godinu i 
sukladno dinamici ostvarivanja proračunskih prihoda. 

  

II. 

Ovlašćuje se Gradonačelnik za sklapanje ugovora sa Veterinarskom ambulantom d.o.o. 
Gospić. 

  

III. 

            Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“, a 
primjenjuje se od 01. siječnja 2010. godine. 

Klasa: 402-07/10-01/05 
Urbroj: 2125/01-02-10-02 
Gospić, 02. ožujka 2010. godine 

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
Milan Kolić, v.r. 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 5.a Odluke o visini spomeničke rente Grada Gospića ("Službeni vjesnik 
Grada Gospića" br. 2/04, 1/06, 11/07 i 08/09) i članka 49. Statuta Grada Gospića ("Službeni 
vjesnik Grada Gospića" br. 7/09), Gradonačelnik Grada Gospića dana 18. ožujka 2010. 
godine donosi  

Z A K LJ U Č A K 
o izmjenama i dopunama 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 

Članak 1. 

U Zaključku 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" br. 3/07, 10/07, 1/08 i 09/09), u članku 2.,  iza stavka 2. 
dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase: 
"Podnositelj prijave koji je uvršten na Listu prioriteta, a koji je sukladno propisima kojima se 
ureñuje javna nabava obvezan provoditi postupak javne nabave radova, dužan je postupak 
nabave u svezi s provedbom Programa provoditi sukladno tim propisima.  
Ako prema propisima iz stavka 3. ovoga članka podnositelj prijave nije obvezan provoditi 
postupak javne nabave radova, dužan je Gradskom upravnom odjelu za komunalnu djelatnost, 
stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša dostaviti dokaz da je ponudu s najnižom cijenom 
odabrao na temelju najmanje dvije prikupljene ponude."  

Članak 2. 

Članak 5. mijenja se i glasi: 
"Sufinanciranje Programa obavlja se ovisno o smještaju grañevine unutar zaštićene Kulturno-
povijesne cjeline Grada Gospića. 
Zone zaštite iz stavka 1. ovoga članka utvrñene su Rješenjem iz članka 8. točke 5. ovog 
Zaključka.   
Troškovi izvoñenja radova sanacije i obnove prema pojedinom Programu, sufinancirat će se 
kako slijedi: 
a) u 50 % iznosu za grañevinu smještenu unutar Zone A (potpuna zaštita povijesnih struktura) 
 ili grañevinu koja je pojedinačno registrirana kao kulturno dobro unutar predmetne zone. 
b) u 40 % iznosu za grañevinu smještenu unutar Zone B (djelomična zaštita povijesnih 
struktura) ili grañevinu koja je pojedinačno registrirana kao kulturno dobro unutar predmetne 
zone. 
c) u 30 % iznosu za grañevinu smještenu unutar Zone C (ambijentalna zaštita) ili grañevinu 
koja je pojedinačno registrirana kao kulturno dobro unutar predmetne zone. 
Izvršenje Programa obavlja se sukladno utvrñenoj Listi prioriteta, a broj Programa koji se 
sufinancira ovisi o raspoloživim proračunskim sredstvima Grada. 

Članak 3. 



U članku 6. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:  
"Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, podnositelj prijave može predložiti Program 
koji obuhvaća sanaciju i obnovu samo pročelja ili krova, ako uz prijavu podnese valjane 
dokaze o opravdanosti djelomične sanacije i obnove grañevine sukladno pravilima 
arhitektonske i grañevinske struke." 
Dosadašnji stavci "2, 3, 4, 5 i 6" postaju stavci: "3, 4, 5, 6 i 7." 

Članak 4. 

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

Klasa: 612-08/05-01/14 
Urbroj: 2125/01-02-10-04 
Gospić, 18. ožujka 2010. godine                 

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
Milan Kolić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 3. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u 
vlasništvu Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 08/09 i 10/09) i članka 49. 
Statuta Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09), Gradonačelnik Grada 
Gospića dana 18. ožujka 2010. godine donosi 

Z A K LJ U Č A K 
o prodaji nekretnine izgrañene na kat. čest. br. 2741/1 k.o. Gospić 

(poslovni prostor, Vile Velebita br. 10)  

I 

                Daje se na prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Gospića, izgrañena na: kat. čest. 
br. 2741/1  upisana u z.k. ul. 2309 k.o. Gospić, poslovni prostor u Gospiću u ulici Vile 
Velebita br. 10 prizemlje, netto grañevinske površine 16,40 m2, na temelju javnog natječaja i 
uz naknadu utvrñenu po tržišnoj cijeni. 

II 

                Početna prodajna cijena netto grañevinske površine nekretnine iznosi 76.749,26 kn 
(4.679,83 kn/m2). 

III 

                Natječaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda. 

IV 

Pri odabiru najpovoljnije ponude Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama vodit će se 
kriterijem visine cijene ponude. 

V 

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

VI 

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

Klasa: 372-01/10-01/24 
Urbroj: 2125/01-02-10-02 
Gospić, 18. ožujka 2010. godine 

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
Milan Kolić, v.r. 



Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 110/07 i 125/08) i 
članka 49. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" broj 7/09), 
Gradonačelnik Grada Gospića dana 02. ožujka 2010. godine donosi 

  

               PLAN NABAVE 
 ROBA, RADOVA  I USLUGA GRADA GOSPIĆA ZA 2010. GODINU 

  

Članak 1. 

                Gradonačelnik donosi Plan nabave roba, radova i  usluga za 2010. godinu ( u 
daljnjem tekstu: Plan nabave) za čiju su realizaciju sredstva planirana u Proračunu Grada 
Gospića za 2010. godinu. 

 
Članak 2. 

U Planu nabave navode se projekti i planirana vrijednost nabave kako slijedi: 

Redni 
broj 

Konto Predmet nabave 
Procijenjena 

vrijednost 
 Plan 2010. 

1 421 
Projektna dokumentacija za 

stadion Balinovac 
252.000,00 310.000,00 

2 421 
Izrada projekta za  prometno i 
hortikulturno ureñenje naselja 

L.Osik 
243.500,00 300.000,00 

3 421 
Sanacija i zatvaranje odlagališta 

Rakitovac 
14.600.000,005.000.000,00

4 426 
Sanacija divljih odlagališta –

izvoñenje radova 
960.000,00 1.200.000,00

5 323 Nabava uredskog materijala 320.000,00 102.000,00 

6 426 
Izrada Urbanističkog plana 

ureñenja 3 
243.500,00 300.000,00 

7 451 
Radovi na izmjeni  krovišta –

Dječji vrtić „Pahuljica“ Gospić 
569.000,00 700.000,00 

8 421 
Izgradnja novih ulica prema 
Detaljnom planu ureñenja 

162.500,00 200.000,00 

9 426 
Izrada izmjena i dopuna 

Prostornog plana ureñenja Grada 
Gospića 

406.000,00 500.000,00 

           Članak 3. 

                Daje se suglasnost za započinjanje sa provoñenjem postupaka nabave za razdoblje 
od 01.01.2010. do 31.12.2010. godine. 



              Članak 4. 

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

Klasa: 402-01/10-01/17                                                                             
Urbroj: 2125/01-02-10-02 
Gospić, 02. ožujka 2010. godine  

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
Milan Kolić, v.r. 

 


