
 

                  
 
REPUBLIKA HRVATSKA           
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA                        
G R A D   G O S P I Ć 
GRADONAČELNIK 
KLASA: 940-01/22-01/8 
URBROJ: 2125/01-02-22-10 
Gospić, 17. ožujka 2022. godine  
 
                                                                                                                         GRADSKO VIJEĆE GRADA GOSPIĆA 
 
Predmet:  Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku natječaja    
                  za prodaju građevinskih parcela br. I1-10 i I1-9 u Zoni poslovnih namjena 
                 „Smiljansko polje“ 
  - na razmatranje i donošenje – dostavlja se -  

 
Na temelju članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 

5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13, 7/15, 1/18, 3/20, 1/21), članka 37. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 3/13, 1/18, 1/21) kao ovlašteni predlagatelj 
akata koje donosi Gradsko vijeće  i temeljem  Zapisnika Povjerenstva za raspolaganje nekretninama 
(KLASA: 940-01/22-01/8 URBROJ: 2125/01-02-22-07) od 17. veljače 2022. godine u privitku Vam 
dostavljamo Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku natječaja za prodaju 
građevinskih parcela br. I1-10 i I1-9 u Zoni poslovnih namjena „Smiljansko polje“ na razmatranje i 
donošenje. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
U postupku natječaja za prodaju građevinskih parcela u Zoni poslovnih namjena „Smiljansko 

polje“, objavljenog u Večernjem listu, mrežnim stranicama Grada Gospića i oglasnoj ploči Grada 
Gospića, 1. veljače 2022. godine Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama, dana 17. veljače 2022. 
godine, pristupilo je otvaranju ponuda. Utvrđeno je da je u predviđenom roku za kupnju 
građevinskih parcela br. I1-10 (6 461 m2)  i I1-9 (11 280 m2) u  Zoni poslovnih namjena 
„Smiljansko polje“ pristigla jedna (1) ponuda, ponuditelja PELETI B2E d.o.o. , Industrijska 7, 32 270 
Županja, sa ponuđenom cijenom od  532. 230, 00 kn, a Gradu Gospiću 3. veljače 2022. godine 
uplaćena je i jamčevina za kupnju zemljišta u iznosu od 53.223,00 kn. 
Djelatnost koja se planira obavljati u Zoni poslovnih namjena „Smiljansko polje“ je proizvodnja 
peleta i sušenje drvne građe.  
Planirana veličina objekta je 3 000 m2 natkrivenih hala i silosa, te 10 000 m2 nenatkrivenog 
skladišnog prostora za sirovinu (drvne trupce, biomasu). Planirani broj novozaposlenih radnika na 
postrojenju za proizvodnju drvnog peleta je 10 radnika.  Budući je tvrtka PELETI B2E u istom 
vlasništvu kao i Energana Gospić 1 koja ima dugogodišnje potpisane ugovore za kupnju drvene 
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sječke u potrebnoj količini za puni kapacitet rada energane, tako tvrtka planira potpisati i 
dugogodišnje ugovore za prodaju peleta.  
 

Detaljnom analizom kompletnosti ponude Povjerenstvo je u zapisnik unijelo da ponuda  u 
potpunosti zadovoljava općim i posebnim uvjetima iz predmetnog natječaja te je stoga predložilo 
upućivanje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku natječaja za prodaju građevinskih 
parcela br. I1-10 i I1-9 u Zoni poslovnih namjena „Smiljansko polje“ Gradskom vijeću Grada Gospića 
na donošenje.  

 
S poštovanjem, 
 
                                                                                                            GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
 

                  Karlo Starčević 
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Na temelju članka 13. Pravilnika o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu 
Grada Gospića unutar Zone poslovnih namjena „Smiljansko polje“ („Službeni vjesnik Grada Gospića“ 
1/12, 7/15), članka 33. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 
7/10, 1/12, 2/13, 3/13 – p.t., 7/15, 01/18, 3/20, 1/21) i Zapisnika Povjerenstva za raspolaganje 
nekretninama (KLASA: 940-01/22-01/8 URBROJ: 2125/01-02-22-07) od 17. veljače 2022. godine, 
Gradsko vijeće Grada Gospića, dana ____________ 2022. godine donosi 

 
O D L U K U 

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja 
u postupku natječaja za prodaju građevinskih parcela br. I1-10 i I1-9 

u Zoni poslovnih namjena „Smiljansko polje“ 
 

  
I. 

 Kao najpovoljniji ponuditelj u postupku natječaja za prodaju građevinskih parcela br.  I1-10 
(6 461 m²)  i I1-9 u ( 11 280 m²) u Zoni poslovnih namjena „Smiljansko polje“, objavljenog u 
Večernjem listu, mrežnim stranicama Grada Gospića i Oglasnoj ploči Grada Gospića,  

1. veljače 2022. godine izabran je: 
 

- PELETI B2E d.o.o. , Industrijska 7, 32 270 Županja sa ponuđenom cijenom od  
532. 230, 00 kn. 

 
Djelatnost koja se planira obavljati u Zoni poslovnih namjena „Smiljansko polje“ je 

proizvodnja peleta i sušenje drvne građe.  
Planirana veličina objekta je 3 000 m2 natkrivenih hala i silosa, te 10 000 m2 nenatkrivenog 

skladišnog prostora za sirovinu (drvne trupce, biomasu) dok je planirani broj novozaposlenih 
radnika na postrojenju za proizvodnju drvnog peleta 10 radnika. 

 
 

II. 
Sa izabranim ponuditeljem sklopit će se predugovor o kupnji građevinskih parcela te nakon 

provedene parcelacije, u cilju objedinjenja svih građevinskih parcela u jedinstvenu katastarsku 
česticu, pristupit će se sklapanju kupoprodajnog ugovora. 
 

 
III. 

 Ova Odluka stupa na snagu  dan nakon dana objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.  
 
 
                                                                                                                        PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA  
                                                                                                                                         GRADA GOSPIĆA 
 
                                                                                                                              Ana-Marija Zdunić mag.iur., v.r. 
                                                                              
 


