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GRADSKO VIJEĆE GRADA GOSPIĆA

PREDMET: Prijedlog Odluke o darovanju nekretnine u vlasništvu Grada Gospića
Gradskom društvu Crvenog križa Gospić
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 i 1/18) u privitku dopisa dostavljam vam na razmatranje i donošenje
Prijedlog Odluke o darovanju nekretnine u vlasništvu Grada Gospića Gradskom društvu Crvenog križa
Gospić
Obrazloženje:
Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u odredbama članka 391. stavak 2. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99,22/00, 73/00,
129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), i čl. 33. Statuta Grada
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br: 07/09, 05/10, 07/10, 01/12, 02/13, 03/13 - p.t. ,07/15 i
1/18.), kojima je propisana nadležnost Gradskog vijeća Grada Gospića za donošenje ove Odluke.
Gradsko društvo Crvenog križa Gospić, Miroslava Kraljevića br. 2, Gospić, dopisom od 08.
srpnja 2019. godine, obratilo se Gradu Gospiću sa zamolbom za darovanje nekretnine u vlasništvu
Grada Gospića označene kao č.br 2902 k.o. Gospić, (kuća br. 2., gospodarska zgrada i dvorište
ukupne površine 420 m2), upisane u zk .ul. br. 2304 k.o. Gospić, a u svrhu provođenja programa i
aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa Gospić kojima se ostvaruje društveno korisna svrha, te
sudjelovanja u programima koji se financiraju sredstvima iz EU fondova.
Gradsko društvo Crvenog križa Gospić korisnik je predmetne nekretnine od 26. siječnja 2017. godine,
temeljem Zaključka gradonačelnika o davanju na privremeno korištenje poslovnog objekta izgrađenog
na kat.čest. br. 2902 k.o. Gospić. Nakon toga Grad Gospić i Gradsko društvo Crvenog križa Gospić
zaključili su ugovor. Isti je 25. ožujka 2019. godine zamijenjen novim zbog potrebe usklađenja sa
Odlukom o dodjeli gradskih prostora udrugama, na vrijeme od 3 (tri godine).
Gradsko društvo Crvenog križa Gospić neprofitna je pravna osoba čije se djelovanje zasniva na
bavljenju humanitarnim pitanja, organiziranju zdravstvenih i socijalnih programa, spašavanju ljudi i
imovine. U našoj lokalnoj zajednici već dugi niz godina uspješno provodi različite programe i
aktivnosti kojima je cilj pomagati i doprinositi sigurnosti, zdravlju, kvaliteti života svih njenih

građana. Iz tog razloga držimo da Gradskom društvu Crvenog križa Gospić treba osigurati
odgovarajuće uvjete za rad a koji podrazumijevaju trajno rješenje pitanja smještaja i uređenja
vlastitog prostora. Važno je za naglasiti da bi se društvo već ovog mjeseca, uz pretpostavku da
Gradsko vijeće donese ovakvu odluku, moglo prijaviti za natječaj za bespovratna sredstva u okviru EU
programa, iz kojih bi se financirali radovi na potpunoj adaptaciji i dogradnji postojećeg objekta u
kojem se društvo nalazi, ali samo s osnove vlasnika nekretnine.
Za potrebe donošenja ove Odluke pristupilo se izradi elaborata o tržišnoj vrijednosti
nekretnine, prema kojoj ona iznosi 542.000,00 kuna.
Slijedom navedenog predlaže se Gradskom vijeću Grada Gospića

donošenje predmetne

Odluke.

GRADONAČELNIK
Karlo Starčević

Na temelju članka 391. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne
novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,
143/12 i 152/14) i članka 33. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 07/09,
05/10, 07/10, 01/12, 02/13, 03/13 - p.t., 07/15 i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Gospića, na sjednici
održanoj dana _____________ 2019. godine donosi

ODLUKU
o darovanju nekretnine u vlasništvu Grada Gospića
GRADSKOM DRUŠTVU CRVENOG KRIŽA GOSPIĆ

I.
GRAD GOSPIĆ kao vlasnik, daruje Gradskom društvu Crvenog križa Gospić sa sjedištem u
Gospiću Miroslava Kraljevića br. 2,, OIB: 17937401576, nekretninu označenu kao k.č.br 2902 k.o.
Gospić, (kuća br. 2, gospodarska zgrada i dvorište ukupne površine 420 m2), upisanu u zk.ul. br. 2304
k.o. Gospić.
II.
Predmetnu nekretninu iz točke I. ove Odluke Grad Gospić daruje u svrhu provođenja
programa i aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa Gospić kojima se promiču i ostvaruju
humanitarni ciljevi i programi od opće koristi, te sudjelovanja u programima koji se financiraju
sredstvima iz EU fondova.
III.
Tržišna vrijednost darovane nekretnine iz točke I. ove Odluke iznosi 542.000,00 kuna
(slovima: petstočedrdesetdvijetisućekuna), prema procjembenom elaboratu tržišne vrijednosti
nekretnine iz točke I. ove Odluke, izrađenog od strane ovlaštenog stalnog sudskog vještaka
građevinske struke i procjene vrijednosti nekretnina Nevena Čačića, spec.ing.aedif., Broj: 1405-2019,
od 20. rujna 2019. godine.
IV.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Gospića da u ime Grada Gospića potpiše sa Gradskim
društvom Crvenog križa Gospić Ugovor o darovanju nekretnine iz točke I. ove Odluke.

V.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića.“

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

