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1. ODLUKA o gradskim porezima Grada Gospića 

Na temelju članka 30. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" br. 
117/93, 69/97, 33/00, 73/00 i 59/01) i članka 13. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 
7/01), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 04. travnja 2002. godine, donosi 

O D L U K U 
o gradskim porezima Grada Gospića 

Članak 1. 

I OPĆE ODREDBE 

Ovom se Odlukom utvrđuju stope, visina, te način obračuna i plaćanja gradskih poreza, vlastitih izvora prihoda 
Grada Gospića. 

II VRSTE POREZA 

Članak 2. 

Grad Gospić uvodi slijedeće poreze: 

1. porez na potrošnju, 
2. porez na kuće za odmor, 
3. porez na tvrtku ili naziv, 
4. porez na nekorištene poduzetničke nekretnine  
5. porez na korištenje javnih površina, 

1. POREZ NA POTROŠNJU 

Članak 3. 

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (prirodna vina, specijalna vina, vinjak, rakiju i žestoka 
pića), piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima. 



Članak 4. 

Obveznik plaćanja poreza na potrošnju jest pravna ili fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području 
Grada Gospića. 

Članak 5. 

Stopa poreza na potrošnji utvrđuje se u visini od 3% na osnovicu. 
Osnovica poreza na potrošnju jest prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskim objektima. 

 
Članak 6. 

Porez na potrošnju obveznik poreza obračunava i plaća do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec, na žiroračun 
Proračuna Grada Gospića, broj 2340009-1813000004, s pozivom na broj 21 (za pravnu osobu) i oznaku vrste 
prihoda 1708-MB uplatitelja, ili broj 22 (za fizičku osobu) JMBG - uplatitelja. 
U istom roku, porezni obveznik je dužan predati na propisanom obrascu (UT-IX-245) i prijavu poreza na 
potrošnju Gradskom upravnom odjelu za samoupravu i upravu Grada Gospića. 

2. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR 

Članak 7. 

Obveznici poreza na kuće za odmor su fizičke i pravne osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada 
Gospića. 
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski, osim 
gospodarstvenih zgrada koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora. 

Članak 8. 

Porez na kuće za odmor plaća se 10,00 kn po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor. 

Članak 9. 

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i 
prirodnih nepogoda (poplava, požara, potresa), te starosti i trošnosti. 

Članak 10. 

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su Gradskom upravnom odjelu za samoupravu i upravu Grada 
Gospića do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor, dostaviti podatke o kući za odmor, 
koji se odnose na mjesto gdje se kuća nalazi i korisnu površinu u m2. 

Članak 11. 

Porez na kuće za odmor plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja, na žiroračun Proračuna Grada 
Gospića, broj 2340009-1813000004 s pozivom na broj 21 (za pravnu osobu) s oznakom vrste prihoda 1716 - 
MB uplatitelja, ili broj 22 (za fizičku osobu) 1716-JMBG uplatitelja. 

3. POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV  

Članak 12. 

Obveznici poreza na tvrtku ili naziv su pravne ili fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na 
dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti. 
Osobe iz ovog članka koje u svome sastavu imaju poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna 
mjesta), obveznici su poreza na tvrtku za svaku poslovnu jedinicu, a porez plaćaju općini ili gradu na čijem se 
području poslovna jedinica nalazi. 
Tvrtkom odnosno nazivom u smislu ovog članka smatra se ime pod kojim pravna ili fizička osoba sudjeluje u 
pravnom prometu. 

Članak 13. 



Ako je na istom objektu istaknuto više tvrtki ili naziva iste pravne ili fizičke osobe plaća se samo jedan utvrđeni 
iznos poreza za iste. 
Poslovne jedinice u sastavu pravne i fizičke osobe plaćaju 50% propisanog poreza. 

 
Članak 14. 

Porez na tvrtku ili naziv za pravne osobe utvrđuje se u slijedećim godišnjim iznosima (Prema Odluci o NKD NN 
br. 3/97): 
poručje A - poljprivreda, lov, šumarstvo, 400,00 kn 
područje C- rudarstvo i vađenje 1000,00 kn -područje D -prerađivačka industrija 500,00 kn -područje E -
opskrba električnom energijom 1000,00 kn -područje F - građevinarstvo - 700,00 kn 
područje G -trgovina na veliko i malo, popravak vozila 700,00 kn 
područje H -hoteli i restorani 700,00 kn 
područje I -prijevoz, skladištenje i veze 700,00 kn  
područje J -financijsko posredovanje 1000,00 kn  
područje K -poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge  
- 700,00 kn 

-ostale djelatnosti 500,00 kn 

 
Fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost plaćaju porez na tvrtku ili naziv umanjen za 20% od 
osnovice poreza utvrđene st. 1. ovog članka za pravne osobe. 

Za poslovne jedinice i pogone domaćih i inozemnih pravnih i fizičkih osoba, sa sjedištem izvan područja Grada 
Gospića, utvrđuje se iznos od 1.500,00 kn. 

 
Članak 15. 

Obveznik poreza na tvrtku ili naziv dužan je naziv tvrtke, promjenu naziva tvrtke i svaku drugu promjenu koja 
utječe na visinu poreza, prijaviti Gradskom upravnom odjelu za samoupravu i upravu Grada Gospića u roku 15 
dana od upisa u registar, odnosno nastale promjene. 

Članak 16. 

Porez na tvrtku ne plaćaju obveznici poreza na tvrtku koji ne obavljaju djelatnost. 

Članak 17. 

Porez na tvrtku, odnosno naziv, plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja, kojim je porez na tvrtku, 
odnosno naziv utvrđen; 
Ako se tvrtka upiše u registar tijekom godine, plaća se razmjerni dio poreza na tvrtku, odnsono naziv, prema 
članku 14. ove Odluke. 

4. POREZ NA NEKORIŠTENE PODUZETNIČKE NEKRETNINE  

Članak 18. 

Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine plaća se na nekretnine namijenjene obavljanju poduzetničke 
djelatnosti (proizvodni i drugi poslovni prostor) koji se ne koriste. 
Pod nekorištenim poduzetničkim nekretninama iz stavka 1. ovog članka smatraju se nekretnine u kojima se ne 
obavlja djelatnost godinu dana. 

Članak 19. 

Obveznik poreza na nekorištene poduzetničke nekretnine je fizička i pravna osoba, vlasnik nekretnina. 
a) naknada za područje naselja Gospić ............... 10kn/m2/korisne površine 
b) sva ostala naselja na području  
Grada Gospića .................................................... 5kn/m2/korisne površine 

Članak 20. 



Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine ne plaća se: 
- na nekretnine koje su povjerene na privremeno upravljanje Gradu Gospiću, 
- na nekretnine koje imaju svojstvo kulturnog dobra prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 
("Narodne novine" brj. 69/99) 

 
Članak 21. 

Obveznici poreza na nekorištene poduzetničke nekretnine dužni su Gradskom upravnom odjelu za samoupravu i 
upravu Grada Gospića dostaviti podatke o nekorištenim poduzetničkim nekretninama do 31. ožujka godine za 
koju se utvrđuje porez. 

4. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA  

Članak 22. 

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine. 
Pod javnim površinama smatraju se javne zelene površine, pješačke staze, trgovi, parkovi, dječja igrališta, 
sportska igrališta, površine namjenjene javnim priredbama, tržnice i slični prostori. 

Članak 23. 

Na korištenje javnih površina plaća se porez po m2 površine: 

a) ljetne terase 3,00 kn/m2/dnevno 
b) prodajni stolovi i klupe 30,00 kn/m2/ dnevno 
c) pokretne naprave za ugostiteljsku djelatnost 
aparati za kokice, sladoled, palačinke . 25,00 kn/m2/dnevno d) javne površine ispred trgovina koje se 
koriste za izlaganje i prodaju robe 15,00 kn/m2/ dnevno 
e) postavljanje šatora za obavljanje  
ugostiteljske djelatnosti, prigodne prodaje 
10,00 kn/m2/ dnevno 
f) postavljanje zabavnih radnji,cirkus, 
luna park 1,50 kn/m2/ dnevno 
g) izložbeni prostor, cvijeće 10,00 kn/m2/dnevno 
h) postavljanje panoa (tlocrtna površina) 15,00 kn/m2/dnevno  
i) postavljanje montažnog kioska 2,00 kn/m2/dnevno 

Članak 24. 

Porez na korištenje javnih površina obveznik je dužan platiti prije početka korištenja javne površine. 

Članak 25. 

Ukoliko obveza ne bude plaćena unaprijed, obvezniku se neće izdati odobrenje za korištenje javne površine. 

 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 26. 

Utvrđivanje i naplatu gradskih poreza iz ove Odluke obavljat će Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu. 

Članak 27. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića" a primjenjuje se od 01. 
ožujka 2002. godine. 
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o gradskim porezima (Službeni vjesnik Grada Gospića 
br.1/94, 1/95). 

KLASA: 410-01/02-01/01 
URBROJ: 2125/01-01-02-01 
 
 



PREDSJEDNIK VIJEĆA  
Milan Štimac, prof., v.r.  

 

2. ODLUKA o prijedlogu Vladi RH o svrstavanju Grada Gospića u prvu skupinu brdsko-planinskih 
područja 

Na temelju članka 24. Zakona o brdsko-planinskim područjima ("NN" br.12/02), te članka 13. Statuta Grada 
Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 
04. travnja 2002. godine donosi  

O D L U K U 
o prijedlogu Vladi RH o svrstavanju Grada Gospića 

u prvu skupinu brdsko-planinskih područja 

 
I 

 
Gradsko vijeće Grada Gospića upućuje prijedlog Vladi RH o svrstavanju Grada Gospića u prvu skupinu brdsko-
planinskih područja. 

 
II 

Prijedlog za svrstavanje Grada Gospića u prvu skupinu zasniva se na statističkim pokazateljima Državnog 
zavoda za statistiku o broju stanovnika Grada Gospića po km2 u odnosu na prosjek RH i njegovu površinu, 
gospodarskom stanju kao i klimatskim i drugim prirodnim osobitostima ovog područja koji određuju status 
brdsko-planinskog područja. 

III 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića" 

KLASA: 302-01/02-01/03 
URBROJ: 2125/01-01-02-02 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Milan Štimac, prof. v.r.  

  

1. RJEŠENJE o imenovanju tajnika Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva Grada Gospića 

Na temelju članka 53. stavka 4. Zakona o područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01 I 
60/01-vjerodostojno tumačenje), članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 
7/01), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj 05. ožujka 2002. godine donosi 

R J E Š E N J E 
o imenovanju tajnika Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva Grada Gospića 

 
I 

Petar Krmpotić, dipl. politolog, imenuje se za tajnika Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva Grada Gospića, 
na neodređeno vrijeme. 

II 



Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Gospića da po konačnosti ovog Rješenjja donese Rješenje o rasporedu na 
radno mjesto. 

III 

Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Gospića". 

 
KLASA: 112-02/02-01/01 
URBROJ: 2125/01-02-02-01 

GRADONAČELNIK  

Milan Kolić, v.r. 

  

2. RJEŠENJE o imenovanju pročelnika Gradskog upravnog odjela za komunalnu djelatnost, 
stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša  

Na temelju članka 53. stavka 4. Zakona o područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01 i 
60/01-vjerodostojno tumačenje), članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 
7/01), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj 05. ožujka 2002. godine donosi 

 
R J E Š E N J E 

o imenovanju pročelnika Gradskog upravnog odjela za komunalnu djelatnost, 
stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 

 
I 

Pavao Pavelić, dipl. ing. prometa, imenuje se za pročelnika Gradskog upravnog odjela za komunalnu djelatnost, 
stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša na neodređeno vrijeme. 

II 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Gospića da po konačnosti ovog Rješenja donese Rješenje o rasporedu na 
radno mjesto. 

III 

Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Gospića". 

 
KLASA: 112-02/02-01/04 
URBROJ: 2125/01-02-02-01 
GRADONAČELNIK  

Milan Kolić, v.r. 

3. RJEŠENJE o imenovanju vršitelja dužnosti pročelnika Gradskog upravnog odjela za samoupravu i 
upravu 

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01 i 
60/01-vjerodostojno tumačenje), i članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 
7/01), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj 05. ožujka 2002. godine donosi 

 
R J E Š E N J E 

o imenovanju vršitelja dužnosti pročelnika 
Gradskog upravnog odjela za samoupravu i upravu 



 
I 

Slaven Stilinović, dipl.ing. agronomije imenuje se vršiteljem dužnosti pročelnika Gradskog upravnog odjela za 
samoupravu i upravu do imenovanja pročelnika putem natječaja. 

II 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Gospića da po ovom Rješenju donese Rješenje o rasporedu na radno mjesto. 

III 

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

KLASA: 112-03/02-01/05 
URBROJ: 2125/01-02-02-05 

GRADONAČELNIK  
 
Milan Kolić, v.r. 

4. RJEŠENJE o imenovanju predstojnika Ureda gradonačelnika  

Na temelju članka 53. stavka 4. Zakona o područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01 I 
60/01-vjerodostojno tumačenje), članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 
7/01), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj 05. ožujka 2002. godine donosi 

 
R J E Š E N J E 

o imenovanju predstojnika Ureda gradonačelnika 

 
I 

Ana Mari Bašić, dipl. odgajatelj, imenuje se za predstojnika Ureda gradonačelnika, na neodređeno vrijeme. 

II 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Gospića da po konačnosti ovog Rješenja donese Rješenje o rasporedu na 
radno mjesto. 

III 

Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Gospića". 

 
KLASA: 112-02/02-01/05 
URBROJ: 2125/01-02-02-01 

 
GRADONAČELNIK  

Milan Kolić, v.r. 

5. ZAKLJUČAK o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim pravima iz 
radnog odnosa službenika i namještenika u gradskim upravnim tijelima  

Na temelju članka 48. točka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" br. 33/01), 
članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada gradskih upravnih 
tijela od 12. veljače 2002. godine i članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 
7/01), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 05. ožujka 2002. godine donijelo je 
slijedeći 



 
Z A K L J U Č A K 

o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, 
nakandama i drugim pravima iz radnoga odnosa  

službenika i namještenika u gradskim upravnim tijelima 

I 

Članak 2 . Pravilnika se dopunjuje dopunom koja glasi: 

"- računovodstveni referent - blagajnik - 0,77" 

II 
 
U članku 10. Pravilnika mijenja se stavak 1. i glasi: 

"Službenici i namještenici imaju pravo na jubilarnu nagradu za ukupno navršenih:" 

III 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana od objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića", a primjenjuje se 
od 01. siječnja 2002. godine. 

KLASA: 120-01/01-01/01 
URBROJ: 2125/01-02-02-03 

 
GRADONAČELNIK 

Milan Kolić v.r. 

  

6. ZAKLJUČAK o kupnji k.č.br. 2754 k.o. Gospić  

Na temelju članka 4. Pravilnika o stjecanju, raspolaganjju i upravljanju nekretninama ("Službeni vjesnik Grada 
Gospića", br. 5/97.), i članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01.), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 05. ožujka 2002. godine donijelo je 

 
ZAKLJUČAK 

o kupnji k.č.br. 2754 k.o. Gospić 

I 

Odobrava se kupnja k.č.br. 2754 k.o. Gospić za potrebe izgradnje stambeno poslovnog objekta iz programa 
poticajne stanogradnje, površine 1073 m2 u ulici Vile Velebita. 
II 

U postupku stjecanja vlasništva, nad predmetnom nekretninom, putem kupnjje, primjenit će se postupak 
izravne nagodbe, vodeći računa o tržišnoj vrijednosti nekretnine. 

III 

Po okončanju postupka izravne nagodbe, te prethodne suglasnosti Gradskog poglavarstva, gradonačelnik će 
zaključiti kupoprodajni ugovor. 

IV 

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



KLASA: 944-01/02-01/01 
URBROJ: 2125/01-02-02-01 

GRADONAČELNIK 

Milan Kolić v.r. 

   

 


