
 Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o 
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 
("Narodne novine" br. 86/12 i 143/13) i članka 33. 
Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada 
Gospića" br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13 - 
pročišćeni tekst i 7/15), Gradsko vijeće Grada Gospića 
na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2015. godine 
donosi 

PROGRAM
utroška sredstava naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na 

području Grada Gospića za 2016. godinu

I

 Programom utroška sredstava naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 
na području Grada Gospića za 2016. godinu utvrđuje 
se namjena korištenja i kontrola utroška sredstava 
naknade namijenjenih za izradu prostornih planova, te 
za poboljšanje infrastrukturne opremljenosti pojedinih 
područja grada Gospića. 

II

 Prihod u visini 30% prikupljenih sredstava naknade 
planiran je u Proračunu Grada Gospića za 2016. 
godinu, u ukupnom iznosu od 250.000,00 kn, a utrošit 
će se za izradu Urbanističkog plana uređenja Grada 
Gospića i troškove legalizacije objekata u vlasništvu 
Grada Gospića.

III

 Ovaj Program objavit će se u „Službenom vjesniku 
Grada Gospića“, a stupa na snagu 01. siječnja 2016. 
godine.

Klasa: 363-01/15-01/92
Urbroj: 2125/01-01-15-03
Gospić, 21. prosinca 2015. godine

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

Petar Radošević, v.r.  

 Na temelju 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), Gradsko vijeće Grada 
Gospića, na sjednici održanoj  21. prosinca 2015. 
godine, donijelo je 

ODLUKU 
o izradi Strategije razvoja Grada Gospića za 

razdoblje 2016.-2020. godine

Članak 1.

 Pristupa se izradi temeljnog planskog dokumenta 
Strategiji razvoja Grada Gospića za razdoblje 2016.-
2020. godine, ( u daljnjem tekstu: Strategija).

Članak 2.

 Strategijom će se utvrditi razvojni ciljevi usmjereni 
prema društveno-gospodarskom razvoju Grada 

Gospića.
 Strategijom se trebaju ostvariti slijedeći ciljevi:
 - utvrđivanje lokalnih potreba te povezivanje s 
  regionalnim, državnim prioritetima te Europskom 
  strategijom za pametan, održiv i uključiv rast, a što 
  će pružiti osnovu za strateško planiranje i izradu 
  razvojnih programa svih partnera u kojima su 
  zastupljene interesne skupine;
 - stvaranje uvjeta za osiguravanje potpora u svim 
  društveno-gospodarskim područjima, a u cilju 
  povećanja i optimalnog korištenja njihovog 
  razvojnog potencijala;
 - stvaranje podloge za pripremu i apliciranje 
  projekata prema EU i drugim fondovima;
 - stvaranje podloge za razvoj koordinirane, 
  sustavne i strateški usmjerene suradnje na 
  lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, s 
  partnerima iz drugih jedinica lokalne i područne 
  ( regionalne)  samouprave iz  Hrvatske i 
  inozemstva;
 - stvaranje uvjeta za razvoj sustava energetske 
  učinkovitosti i održivo gospodarenje prirodnim 
  resursima te zaštitu okoliša.

Članak 3.

 Za izradu Strategije osniva se Partnersko vijeće za 
identifikaciju razvojnih strateških projekata Grada 
Gospića i Radna skupina kao radno tijelo na izradi 
Strategije. Gradonačelnik osniva i imenuje Partnersko 
vijeće i radna tijela zadužena za pripremu i izradu 
dokumenata u skladu s ovom Odlukom.

Članak 4.

 Gradonačelnik Grada Gospića utvrđuje prijedlog 
Strategije koji će se uputiti Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje.

Članak 5.

 Za provedbu ove Odluke zadužuje se Gradski 
upravni odjel za samoupravu i upravu.

Članak 6.

 Sredstva za izradu Strategije osigurana su u 
Proračunu Grada Gospića za 2016. godinu.

Članak 7.

 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana 
objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

Klasa: 300-02/15-01/02
Urbroj: 2125/01-01-15-03
Gospić, 21. prosinca 2015. godine

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

Petar Radošević, v.r.  

 Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi 
(„Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 99/15) i članka 
33. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 07/09, 05/10, 07/10, 01/12, 02/13, 03/13-
pročišćeni tekst, 07/15), Gradsko vijeće Grada Gospića 
na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2015. godine 
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donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni

Odluke o socijalnoj skrbi Grada Gospića

Članak 1.

 Ovom Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o 
socijalnoj skrbi Grada Gospića mijenja se i dopunjuje 
Odluka o socijalnoj skrbi Grada Gospića, („Službeni 
vjesnik Grada Gospića“ br. 08/13, 01/14).

Članak 2.

 Članak 16. mijenja se i glasi: 

 „Korisnik može ostvariti navedenu pomoć ako 
ispunjava socijalni uvjet.
 Korisniku koji ispunjava navedeni uvjet, pomoć za 
podmirenje troškova najamnine za zadovoljavajući 
stambeni prostor odobrava se u vremenskom periodu 
od 6 mjeseci. 

 Ispunjavanje uvjeta temeljem kojeg Korisnik 
ostvaruje navedenu pomoć revidira se svaka tri 
mjeseca.
 U slučaju promjene okolnosti ili činjenica koje utječu 
na ispunjavanje uvjeta Korisnika iz stavka 1. ovog 
članka, pravo na navedenu pomoć prestaje.“.

Članak 3.
 
 U članku 18. stavku 1. i 2. riječi: „Korisniku“ mijenjaju 
se i glase: „najmodavaocu“.

Članak 4.

 Članak 19. mijenja se i glasi:

 „Pravo na navedenu pomoć može ostvariti Korisnik 
koji ispunjava socijalni uvjet.
 Ostvarivanje navedenog prava odnosi se 
vremenski period od 6 mjeseci i počinje od dana kada 
Odjel zaprimi kompletnu dokumentaciju. 
 Grad Gospić uplaćuje iznos odobrene pomoći na 
račun ovlaštene pravne osobe koja je izvršila 
predmetnu uslugu.“. 

Članak 5.

 Članak 21. mijenja se i glasi: 

 „c) Pomoć za podmirenje troškova komunalne 
naknade

 Pravo na navedenu pomoć može ostvariti Korisnik 
ili zajednički član kućanstva osobe koja se nalazi u 
evidenciji Gradskog upravnog odjela za komunalnu 
djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, 
ako ispunjava socijalni uvjet ili posebni uvjet. 
 Ostvarivanje navedenog prava odnosi se na tekuću 
kalendarsku godinu, a počinje od dana podnošenja 
zahtjeva. 
 Vremenski period na koji se odnosi oslobađanje od 
plaćanja troškova komunalne naknade bit će naznačen 
u Rješenju Odjela.   

 Rješenje o ostvarivanju prava na pomoć za 
podmirenje troškova komunalne naknade glasi na 
podnositelja zahtjeva, a pravo se odnosi na obveznika 
troška komunalne naknade.
 Ispunjavanje uvjeta temeljem kojeg Korisnik 
ostvaruje navedenu pomoć revidira se svaka tri 
mjeseca, osim za Korisnika koji ispunjava poseban 
uvjet.
 U slučaju promjene okolnosti ili činjenica koje utječu 
na ispunjavanje  nekog od navedenih uvjeta Korisnika, 
pravo na navedenu pomoć prestaje.

Članak 6.

 Članak 22. mijenja se i glasi: 

 „ d) Pomoć za podmirenje troškova komunalnih 
i vodnih usluga

 Navedenu pomoć ostvaruju Korisnici koji ispu-
njavaju socijalni uvjet. 
 U slučaju promjene okolnosti ili činjenica koje utječu 
na ispunjavanje uvjeta Korisnika, pravo na navedenu 
pomoć prestaje.“.

Članak 7.

 U članku 23. stavku 3. riječi: „kada Odjel zaprimi 
kompletnu dokumentaciju„ mijenjaju se i glase: 
„podnošenja zahtjeva“.

Članak 8.

 U članku 24., stavku 1. iza riječi „boravišta“ dodaje 
se: „te pravne osobe po službenoj dužnosti.“. 

Članak 9.

 Članak 28. se mijenja i glasi:

„Korisnik koji ispunjava uvjet prihoda, ima prebivalište 
na području Grada Gospića u neprekinutom trajanju od 
najmanje 6. mjeseci prije dana podnošenja zahtjeva i 
koji se nađe u izuzetno teškoj zdravstvenoj i 
materijalnoj situaciji zbog nedavne pojave bolesti ili 
zbog neke druge izvanredne okolnosti (poplava, požar, 
potres, ostanak bez zaposlenja) može ostvariti pravo 
na jednokratnu novčanu pomoć.
 Jednokratna novčana pomoć se može odobriti 
isključivo za dodatne troškove liječenja izvan mjesta 
stanovanja ukoliko se isto ne ostvaruje na teret 
Republike Hrvatske ili na teret drugih pravnih ili fizičkih 
osoba.

 Zahtjev Korisnika za ostvarivanje prava iz stavka 1. 
ovog članka rješavat će Odjel na temelju odgovarajuće 
dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev.

 Pravo na pomoć iz stavka 1. ovog članka odobrava 
se u iznosu do 1.000,00 kn istom Korisniku jedanput u 
tekućoj godini.“.

Članak 10.

 U članku 31. stavku 4. iza riječi: „propisima“ dodaje 
se zarez i riječi: „ukoliko se radi o radno nesposobnom 
djetetu“.  
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Članak 11.

 U članku 33. točci 3.2. stavku 2. riječi: „i počinje od 
dana kada Odjel zaprimi kompletnu dokumentaciju“ se 
brišu. 

Članak 12.

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave 
u „Službenom vjesniku Grada Gospića“, a primjenjuje 
se od 01. siječnja 2016. godine. 

Klasa: 550-01/13-01/37
Urbroj: 2125/01-01-15-09
Gospić, 21. prosinca 2015. godine

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

Petar Radošević, v.r.  

 Na temelju članka 3. i 24. Zakona o sustavu 
unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ 
br. 78/15), članka 2. Pravilnika o unutarnjoj reviziji 
korisnika proračuna („Narodne novine“ br. 96/13)  i 
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), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici 
održanoj dana 21. prosinca 2015. godine donosi

ODLUKU
 o izmjeni Odluke o unutarnjoj 

reviziji Grada Gospića

Članak 1.

 U Odluci o unutarnjoj reviziji Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 4/08)  u članku 4. 
stavku 1. riječi: „Jedinice unutarnje revizije“, mijenjaju 
se i glase: „Jedinice za unutarnju reviziju“.. 
 U stavku 3. riječi: „Gradsko vijeće Grada Gospića“ 
mijenjaju se i glase: „Gradonačelnik Grada Gospića“.

Članak 2.

 U članku 7. stavku 1. riječi: „Poglavarstvo Grada 
Gospića“, mijenjaju se i glase: „Gradonačelnik Grada 
Gospića“.

Članak 3.

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

Klasa: 470-03/08-01/03   
Urbroj: 2125/01-01-15-06
Gospić, 21. prosinca 2015. godine

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

Petar Radošević, v.r.  

 Na temelju Zaključka o raspisivanju natječaja za 
prodaju ili osnivanje prava građenja na građevinskom 
zemljištu u Zoni poslovnih namjena, Smiljansko polje, 
od 8. prosinca 2015. godine (Klasa: 940-02/15-01/06; 
Urbroj: 2125/01-02-15-02), Zapisnika Povjerenstva za 
raspolaganje nekretninama, od 21. prosinca 2015. 
godine (Klasa: 940-02/15-01/06, Urbroj: 2125/01-02-
15-05), i članka 33. Statuta Grada Gospića („Službeni 

vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 
3/13- p.t. i 7/15), Gradsko vijeće Grada Gospića na 
sjednici održanoj dana 21. prosinca 2015. godine, 
donosi

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

u postupku natječaja za prodaju ili osnivanje 
prava građenja na građevinskom zemljištu u 

Zoni poslovnih namjena, Smiljansko polje 

I

 Kao najpovoljniji ponuditelj u postupku natječaja za 
prodaju ili osnivanje prava građenja na građevinskom 
zemljištu u Zoni poslovnih namjena, Smiljansko polje, 
izabran je:

MONALP BIOMASS GOSPIĆ d.o.o., Ulica Grada 
Vukovara 269f, Zagreb, s ponuđenom godišnjom 
naknadom za osnivanje prava građenja:

II

 Sa izabranim ponuditeljem sklopit će se predugovor 
o osnivanju prava građenja te će se nakon provedene 
parcelacije u skladu s Detaljnim planom uređenja Zone 
poslovnih namjena Smiljansko polje i projektnim 
rješenjem pristupiti sklapanju glavnog ugovora o 
osnivanju prava građenja.

III

 Ovlašćuje se Gradonačelnik za potpisivanje 
ugovora iz točke II ove Odluke.

IV

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

Klasa: 940-02/15-01/06
Urbroj: 2125/01-01-15-07
Gospić, 21. prosinca 2015. godine

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

Petar Radošević, v.r.  

 Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne 
novine“ br. 87/08, 97/08, 86/09, 92/10, 105/10 – 
ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14) i 
članka 33. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića” br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13 i 3/13 
–p.t., 7/15), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici 
održanoj dana 21. prosinca 2015. godine donijelo je

Oznaka 
građ.

parcele

Površina u 
m2

Ponuđena godišnja 
naknada za osnivanje 
prava građenja kn/m2

Godišnja 
naknada u 

kunama
I1-5 10.933

 

4,60

 

50.291,80
I1-6 9.429

 
4,60

 
43.373,40

I1-7 8.430  4,60  38.778,00
I1-8 9.486

 
4,60

 43.635,60
I1-9 11.280

 

4,60

 
51.888,00

I1-10 6.461 4,60 29.720,60
UKUPNO 56.019 - 257.687,40
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