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3. ODLUKA o izvršenju proračuna Grada Gospića za 2003. godinu 

Temeljem odredbi članka 5. i 16. Zakona o proračunu (N.N. 92/94) i članka 50. i 52. Statuta Grada Gospića 
("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 27. prosinca 
2002. godine donijelo je 

 
O D L U K U 

o izvršenju proračuna Grada Gospića 
za 2003. godinu 

 
Članak 1. 

U postupku izvršavanja Proračuna Grada Gospića za 2003. godinu ( u daljnjem tekstu: Proračun) nositelj i 
korisnici sredstava Proračuna imaju prava i dužnosti utvrđene ovom Odlukom. 

Članak 2. 
 
U Proračunu su iskazani svi prihodi i primici što pripadaju Gradu, te svi rashodi i izdaci za izvršavanje programa 
Poglavarstva Grada, te odjela i službi Grada u 2003. godini. 

Članak 3. 

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu. 
Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni rashodi i 
izdaci Grada u 2003. godini ne smiju, prema ovom Proračunu, biti veći od 29.815.093 kn. 

 
Članak 4. 

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda Proračuna, njegovo 
uravnoteženje, odnosno preraspodjela sredstava između korisnika predložit će se Gradskom vijeću da donese 
izmjene i dopune važećeg Proračuna. 
Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinih razdjela na zahtjev Pročelnika- nositelja 
sredstava raspoređenih u tom razdjelu, tako da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5 %, prema 
članku 25. Zakona o Proračunu. 

Članak 5. 

U okviru svog djelokruga i ovlasti, gradonačelnik i pročelnici odjela odgovorni su za provedbu Odluke o 
izvršenju Proračuna, kako za naplatu i ubiranje prihoda iz svoje nadležnosti, tako i za izvršavanje svih rashoda 
sukladno namjenama i svotama utvrđenim u Posebnom dijelu Proračuna u okviru pripadajućeg razdjela. 

Članak 6. 

Za izvršenje Proračuna u cijelosti odgovoran je Gradonačelnik. 

Članak 7. 

Za eventualno zaduživanje Grada radi kapitalnih ulaganja odluku će donijeti Gradsko vijeće. 
Ustanove društvenih djelatnosti, korisnici ovog Proračuna, te javna poduzeća čiji je osnivač Grad, ne mogu se 
zaduživati ( osim kratkoročno kod poslovnih banaka radi otklanjanja nelikvidnosti ) bez prethodne suglasnosti 
Gradskog poglavarstva. 

Članak 8. 

Ako prihodi koji pripadaju Proračunu budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u svoti većoj od propisane, pogrešno 
ili više naplaćena svota vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda. 
Odluku o povratu sredstava donijet će Gradonačelnik na prijedlog Odsjeka za financije i računovodstvo. 

Članak 9. 
 



Korisnici proračunskih sredstava ne mogu preuzimati obveze na teret isitih iznad svote koja im je raspoređena 
u Posebnom dijelu proračuna. 
Kod zapošljavanja novih zaposlenika, korisnici proračunskih sredstava obvezni su zatražiti prethodnu suglasnost 
Gradskog poglavarstva. 
 
Članak 10. 

Vlastite prihode proračunskih korisnika ostvarene obavljanjem osnovne i ostalih djelatnosti, korisnici nisu 
obvezni uplaćivati u Proračun. Ostvarena sredstva korisnici su obvezni utrošiti u obavljanje svoje osnovne i 
ostalih djelatnosti, a konsolidirano izvješće o ostvarenim prihodima i korištenju istih obvezni su dostavljati 
nadležnoj službi Grada sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju za proračun i proračunske korisnike. 

 
Članak 11. 

Sredstva za tekuće rashode ( osim za održavanje objekata i opreme) korisnika Proračuna izvršavat će se u 
približnim dvanaestinama godišnjeg plana, u skladu s likvidnim mogućnostima Proračuna. 
 
Članak 12. 

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. 12. 2003. godine, podmirit će se iz namjenski odobrenih 
sredstava Proračuna za 2004. godinu. 

Članak 13. 

Gradsko poglavarstvo i Odsjeka za financije i računovodstvo ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i 
računovodstvenim poslovanjem korisnika, te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih 
sredstava. 
Korisnici su obvezni dati sve potrebite podatke i izvješća koja se od njih traže. 
Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrebljena protivno zakonu ili 
Proračunu, izvjestit će se Gradskog poglavarstvo i poduzeti mjere da se nadoknade tako utrošena sredstva ili će 
se privremeno obustaviti isplata na stavci s koje su sredstva bila nenamjenski utrošena. 

Članak 14. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom vjesniku Grada Gospića, a primjenjuje se od 01. 01. 
2003. godine. 

Klasa: 400-08/02-01/39 
Urbroj: 2125/01-02-02-01 

 
Predsjednik Gradskog vijeća 

Milan Štimac, prof., v.r.  

 

 
4. ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradskih 
upravnih tijela 

 

1. ZAKLJUČAK o ustupanju nekretnine označene kao kat. čest. br. 3130 k.o. Gospić Republici 
Hrvatskoj za stambeno zbrinjavanje osoba s područja Grada Gospića  

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» br. 91/96, 73/00) i 
članka 41. točke 4. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko poglavarstvo 
na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2002. godine donosi 

Z A K LJ U Č A K 
o ustupanju nekretnine označene kao kat. čestica br. 3130, k.o. Gospić 



Republici Hrvatskoj za stambeno zbrinjavanje osoba 
s područja Grada Gospića 

I 
Grad Gospić ustupa Republici Hrvatskoj nekretninu označenu kao kat. čestica br. 3130, upisanu u p.l. br. 2273, 
k.o. Gospić, ukupne površine 2590 m2, a koja se u naravi sastoji od zgrade površine 935 m2 i dvorišta površine 
1655 m2. 

II 
Nekretnina iz točke I ovog Zaključka, ustupa se Republici Hrvatskoj za potrebe stambenog zbrinjavanja osoba s 
područja Grada Gospića, kojima je pravomoćnim Rješenjima nadležnog ureda utvrđeno pravo na obnovu u ratu 
oštećenog obiteljskog stana, putem organizirane obnove Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo. 

III 
Ovlašćuje se gradonačelnik za sklapanje sporazuma o ustupanju sa Republikom Hrvatskom. 

IV 
Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenom vjesniku Grada Gospića». 

Klasa: 944-01/02-01/03 
Urbroj: 2125/01-02-02-01 

GRADONAČELNIK 
 
Milan Kolić, v.r. 

  

 
2. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine označene kao kat. čest. br. 2310/01 upisane kao kat. pl. br. 
2442 k.o. Gospić 

Na temelju članka 3. Pravila o stjecanju, raspolaganju 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 19. prosinca 2002. godine donosi 

 
Z A K L J U Č A K  

o prodaji nekretnine označene kao 
kat. čest. br. 2310/61 upisane u kat. pl. br.  

2442 k.o. Gospić 

 
I 
 
Daje se na prodaju nekretnina označena kao kat. čest. br. 2310/61 površine 216 m2 upisana u kat. pl. 2442 
k.o. Gospić u vlasništvu Grada Gospića, koja u naravi predstavlja oranicu. 

II 

Početna prodajna cijena nekretnine iz točke I Zaključka iznosi 100,00 kn/m2. 

III 

Natječaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda. 

IV 

Po okončanju postupka natječaja ovlašćuje se Gradonačelnik da zaključi ugovor o kupoprodaji s ponuditeljem 
čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija. 

V 



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

Klasa: 940-01/02-01/14 
Urbroj: 2125/01-02-02-02 

 
GRADONAČELNIK 

Milan Kolić, v.r. 

 
 
3. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine izgrađene na kat čest. br. 3410/1 k.o. Gospić 

Na temelju članka 3. Pravila o stjecanju, raspolaganju 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 19. prosinca 2002. godine donosi 

 
Z A K LJ U Č A K 

o prodaji nekretnine izgrađene na 
kat. čest. br. 3410/1 k.o. Gospić 

 
I 
Daje se na prodaju nekretnina izgrađena na: kat. čest. br. 3410/1 k.o. Gospić, etažni stan netto građevinske 
površine 40,30 m2 u ulici Ljudevita Gaja 8 u Gospiću, vlasništvo Grada Gospića, na temelju javnog natječaja i 
uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni. 

II 

 
Početna prodajna cijena netto građevinske površine nekretnine iznosi 55.394,09 kn. 

III 

 
Natječaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda. 

IV 

 
Pri odabiru najpovoljnije ponude Komisija za otvaranje i odabir ponuda po raspisanim javnim natječajima voditi 
će se kriterijem visine cijene ponude. 

 
V 

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

 
VI 

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

Klasa: 370-05/02-01/71 
Urbroj: 2125/01-02-02-01 
GRADONAČELNIK 
Milan Kolić, v.r. 



 
 
4. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest. br. 3411/6 k.o. Gospić 

Na temelju članka 3. Pravila o stjecanju, raspolaganju 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 19. prosinca 2002. godine donosi 

 
Z A K LJ U Č A K 

o prodaji nekretnine izgrađene na 
kat. čest. br. 3411/6 k.o. Gospić 

 
I 

Daje se na prodaju nekretnina izgrađena na: kat. čest br. 3411/6 k.o. Gospić, etažni stan netto građevinske 
površine 40,47 m2 u ulici Antuna Mihanovića 27 u Gospiću, vlasništvo Grada Gospića, na temelju javnog 
natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni. 

 
II 

Početna prodajna cijena netto građevinske površine nekretnine iznosi 65.963,52 kn. 

 
III 

Natječaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda. 

 
IV 

Pri odabiru najpovoljnije ponude Komisija za otvaranje i odabir ponuda po raspisanim javnim natječajima voditi 
će se kriterijem visine cijene ponude. 

V 

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

VI 

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

Klasa: 370-05/02-01/72 
Urbroj: 2125/01-02-02-01 
GRADONAČELNIK 
Milan Kolić, v.r. 

 
5. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine (Samački hotel) 

Na temelju članka 3. Pravila o stjecanju, raspolaganju 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 19. prosinca 2002. godine donosi 

 
Z A K LJ U Č A K 

o prodaji nekretnine 
(Samački hotel)  



 
I 

Daje se na prodaju nekretnina "samački hotel", netto građevinske površine 1055,88 m2 u ulici Riječka bb u 
Ličkom Osiku, vlasništvo Grada Gospića, na temelju javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni. 

 
II 

Početna prodajna cijena netto građevinske površine nekretnine iznosi 396.351,70 kn. 

III 

Natječaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda. 

 
IV 

 
Pri odabiru najpovoljnije ponude Komisija za otvaranje i odabir ponuda po raspisanim javnim natječajima voditi 
će se kriterijem visine cijene ponude. 

V 

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

 
VI 

Zaključak stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića." 
Klasa: 370-05/02-01/73 
Urbroj: 2125/01-02-02-01 

GRADONAČELNIK 
Milan Kolić, v.r. 

 
6. ZAKLJUČAK o pristupanju izradi Projekta opreme Dječjeg vrtića u Gospiću 

Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2002. godine donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o pristupanju izradi Projekta  
opreme Dječjeg vrtića u Gospiću 

 
I 

 
Ovim Zaključkom odobrava se pristupanje izradi Projekta opreme Dječjeg vrtića u Gospiću. 

II 

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

Klasa: 361-08/02-01/08 
Urbroj: 2125/01-02-02-02 



GRADONAČELNIK 

Milan Kolić, v.r. 

 

 
7. ZAKLJUČAK o osnivanju Stručnog povjerenstva za ograničeno prikupljanje ponuda  

Na temelju članka 6. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti («Narodne novine» br. 
13/02) i članka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko poglavarstvo 
Grada Gospića na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2002. godine donosi 

Z A K L J U Č A K  
o osnivanju Stručnog povjerenstva 
za ograničeno prikupljanje ponuda  

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za ograničeno prikupljanje, otvaranje i odabir ponuda za izradu Projekta 
opreme Dječjeg vrtića u Gospiću u sastavu: 

1. Milan Kolić - predsjednik Povjerenstva 
2. Pavao Pavelić - zamjenik predsjednika  
3. Tomislav Rukavina - član 
4. Marta Grgurić - član 
5. Kata Novačić - član 

II 

Stručno povjerenstvo iz točke I ovog Zaključka priprema i provodi postupak nabave  
sukladno Uredbi o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti. 

 
III 

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

Klasa: 361-08/02-01/08 
Urboj: 2125/01-02-02-03  

GRADONAČELNIK 

Milan Kolić, v.r. 

 
8. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Izmjenu i dopunu Cjenika komunalnih usluga, Usluge d.o.o. 
za komunalnu djelatnost, Gospić 

Na temelju članka 18. i 18.A Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 36/95, 70/97, 
128/99, 57/2000, 129/2000 i 59/01) i članka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 
7/01), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj 19. prosinca 2002. godine donosi  

Z A K L J U Č A K  
o davanju suglasnosti na Izmjenu i dopunu Cjenika 

komunalnih usluga, Usluge d.o.o.  
za komunalnu djelatnost, Gospić 

 
I 

Daje se suglasnost na Izmjenu i dopunu Cjenika komunalnih usluga, Usluge d.o.o. za komunalnu djelatnost 
Gospić. 



 
II 

Izmjena i dopuna Cjenika komunalnih usluga nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 
III 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenom vjesniku Grada Gospića», a primjenjuje se od 01. 
12. 2002. godine. 

 
Klasa: 363-01/02-01/45 
Urbroj: 2125/01-02-02-03  

 
GRADONAČELNIK 

Milan Kolić, v.r. 

 
IZMJENA I DOPUNA CJENIKA KOMUNALNIH USLUGA 

U poglavlju 1. Proizvodnja i distribucija vode na području Grada Gospića I Općine Perušić iza točke 1.II.b Cijena 
vode za gospodarstvo i ostale velepotrošače u razdoblju od 01.12. do 31.05. (Zimska tarifa) dodaje se: 

 
Cijena vode za gospodarstvo i ostale velepotrošače u razdoblju od 01.12. do 31.05. (Zimska tarifa) ne 
primjenjuje se za slijedeće privremene potrošače s posebnim potrebama: 

- kamp tvrtke BECHTEL INTERNATIONAL, Inc. u Gospiću, 

- NEVENPLAST d.o.o. u Ličkom Osiku, 

- Betonara tvrtke BECHTEL INTERNATIONAL, Inc. u Perušiću, 

već se određuje prema cijeni vode iz točke 1.II.a Cijena vode za  
gospodarstvo i ostale velepotrošače u razdoblju od 01.06 do 30.11. (Ljetna tarifa) tijekom cijele godine. 

Datum važenja Izmjene i dopune Cjenika komunalnih usluga: Izmjena i dopuna Cjenika komunalnih usluga 
stupa na snagu danom potvrđivanja od strane Poglavarstva, a primjenjuje se od 01.12.2002. godine do 
prestanka prisutnosti na predmetnim lokacijama navedenih privremenih potrošača s posebnim potrebama. 

DIREKTOR 
Gospić, prosinac 2002. godine 
Milan Devčić, ing., v.r.  

 
 
9. ZAKLJUČAK o dopuni 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 («Narodne novine» 
br. 33/01), točke I i II Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
gradskih upravnih tijela od 28. studenog 2002. godine i članka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik 
Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2002. 
godine donijelo je slijedeći  

Z A K L J U Č A K 
o dopuni Pravilnika o plaćama, naknadama  

i drugim pravima iz radnog odnosa službenika  
i namještenika u gradskim upravnim tijelima 



 
I 

 
U Pravilniku o plaćama, naknadama i drugim pravima iz radnog odnosa službenika i namještenika u gradskim 
upravnim tijelima («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 6/01, 2/02 i 4/02) članak 2. dopunjuje se dopunom 
koja glasi: 

« - viši stručni referent za društvene djelatnosti - 1,02» 

« - administrativni referent - daktilograf - 0,72» 

 
II 

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana od dana objave u «Službenom vjesniku Grada Gospića», a 
primjenjuje se od 22. studenog 2002. godine. 

Klasa: 120-01/01-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-02-06 
GRADONAČELNIK 

Milan Kolić, v.r. 

 

 
10. ZAKLJUČAK o dodjeli poklona djeci poginulih branitelja Domovinskog rata s područja Grada 
Gospića 

 
Na temelju članka 41. Statuta Grada Gospića («Službeni vjesnik Grada Gospića» br. 7/01), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2002. godine donijelo je  

Z A K L J U Č A K 
o dodjeli poklona djeci poginulih branitelja 

Domovinskog rata s područja Grada Gospića 

 
I 

 
Povodom božićnih blagdana djeci poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Gospića uručit će se prigodni 
pokloni u vrijednosti od 450,00 kn. 

 
II 

 
Pokloni će biti uručeni djeci do navršenih 15 godina života. 

 
III 

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

Klasa: 561-01/02-01/02 
Urbroj: 2125/01-02-02-01 
 
GRADONAČELNIK 
Milan Kolić, v.r. 


