
SLUŽBENI VJESNIK GRADA GOSPIĆA 

ISSN – 1846 – 1840 
Broj: 07/2007., Gospić, 03. srpnja 2007. godine, Izlazi prema potrebi 

 
SADRŽAJ  

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

1. ODLUKA o osnivanju Savjeta mladih Grada Gospića 
2. ODLUKA o radnom vremenu u ugostiteljstvu na području Grada Gospića 
3. ODLUKA o gradskim porezima Grada Gospića 
4. ODLUKA o određivanju imena ulica i parkova na području grada Gospića 
5. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića“ 118. brigadi 

Hrvatske vojske  
6. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića“ pukovniku Frani 

Zorić, posmrtno 
7. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića“ Branku Butković, 

posmrtno 
8. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića“ časnoj sestri 

Krešimiri Vuleta 
9. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića“ ŽKK „Gospić – 

Croatia osiguranje“ 
10. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića“  HMNK „Gospić“ 
11. ODLUKA o imenovanju ravnatelja Dječjeg centra Gospić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

 

Na temelju članka 4. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 23/07) i članka 13. 
Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/ 01, 1/06, 3/06), Gradsko 

vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 03. srpnja 2007. godine donijelo je 

  

O D L U K U 
o osnivanju Savjeta mladih Grada Gospića 

  

OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Savjeta mladih Grada Gospića (u daljnjem tekstu: 
Savjet mladih), sastav, način i postupak izbora, djelokrug rada, način financiranja rada i 
programa, osiguranje prostornih i drugih uvjeta za rad, te druga pitanja od značaja za rad 

Savjeta mladih. 

Članak 2. 

            Savjet mladih savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Gospića koje se osniva u 
cilju uključivanja mladih u javni život Grada Gospića. 

Članak 3. 
Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem na području Grada Gospića u dobi od 

petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života. 

SASTAV SAVJETA MLADIH 

Članak 4. 
Savjet mladih ima 9 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. 

IZBOR ČLANOVA 

Članak 5. 
Gradsko vijeće pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih javnim pozivom, u roku od 

90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. 
Javni poziv objavljuje se u jednom javnom glasilu i na web stranici Grada Gospića. 

Članak 6. 
Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, 

učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih, sa 
sjedištem na području Grada Gospića. 



Članak 7. 
Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih podnosi se u pisanom obliku Tajništvu Grada 

Gospića (u daljnjem tekstu: Tajništvo) u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva. 
Prijedlog obavezno sadrži slijedeće podatke: 

1. naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,  
2. podaci o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište),  

3. obrazloženje prijedloga.  

            Prijedlog mora biti ovjeren od ovlaštene osobe predlagatelja. 
Listu kandidata koji ispunjavaju uvijete za izbor u Savjet mladih utvrđuje Tajništvo. 

Lista kandidata se objavljuje na web stranici Grada Gospića u roku od 5 dana od isteka roka 
za dostavu prijedloga. 

Članak 8. 
Lista kandidata koji ispunjavaju uvijete za izbor u Savjet mladih utvrđuje  se na način da se 

ime i prezime kandidata na listi navodi prema redoslijedu zaprimanja. 
Lista kandidata sadrži: 

1. ime i prezime kandidata,  
2. datum i godinu rođenja kandidata,  

3. naznaku predlagatelja.  

Članak 9. 
Gradsko vijeće dužno je izabrati članove Savjeta mladih u roku od 30 dana od dana objave 

liste kandidata. 

Članak 10. 
Gradsko vijeće bira članove savjeta mladih tajnim glasovanjem. 

Glasovanje se provodi glasačkim listićima ovjerenim pečatom Gradskog vijeća. 
Na glasačkom listiću prezimena kandidata se navode abecednim redom, a glasuje se na način 

da se zaokruži redni broj ispred prezimena pojedinog kandidata. 
Važeći je onaj glasački listić na kojem su zaokruženi redni brojevi ispred prezimena najviše 9 

kandidata. 
Za članove Savjeta mladih su izabrani kandidati od rednog broja 1. do 9. na rang listi 

dobivenih glasova. 
U slučaju ostvarivanja jednakog broja glasova ponavlja se izbor tih kandidata. 

Članak 11 
Članovi Savjeta mladih biraju se na vrijeme od dvije godine. 

Članak 12. 
Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju članovi Savjeta mladih, 

Sukladno poslovniku o radu savjeta mladih na konstituirajućoj sjednici. 

Članak 13. 
Gradsko vijeće razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako: 

1. neopravdano ne nazoči sjednicama,  
2. navrši trideset godina života,  



3. na osobni zahtjev,  
4. je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju 

dužem od šest mjeseci.  

            U slučaju iz stavka 1. ovog članka, prijedlog za novog člana Savjeta mladih Tajništvo 
utvrđuje na prijedlog onog predlagatelja čiji je kandidat bio izabran. 

Mandat novog člana traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je izabran. 

DJELOKRUG RADA 

Članak 14. 
U okviru svog djelokruga Savjet mladih: 

- raspravlja na sjednicama o pitanjima značajnima za rad, 
- raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade, 
- predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za 

unapređenje položaja mladih, 
- predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje 

položaja mladih te način rješavanja navedenih pitanja, 
- daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata 

od osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih, 
- sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade, 

- izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje 
programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih, 

- predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade, 
- skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, 

- potiče međusobnu suradnju sa savjetima mladih općina, gradova i županija u Republici 
Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja, 

- predlaže Gradskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada, 
- obavlja i druge poslove od interesa za mlade. 

NAČIN RADA 

Članak 15. 
Način rada Savjeta mladih uređuje se Poslovnikom o radu Savjeta mladih. 

Poslovnik o radu Savjeta mladih donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih na 
konstituirajućoj sjednici. 

Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Gradskog vijeća, koji predsjedava 
do izbora predsjednika savjeta mladih. 

Članak 16. 
Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jedanput u dva mjeseca. 

Sjednice Savjeta mladih saziva i njima predsjedava predsjednik Savjeta mladih. 
Predsjednik savjeta mladih dužan je sazvati izvanrednu sjednicu  na prijedlog najmanje 1/3 

članova Savjeta mladih. 

Članak 17. 
Predsjednik Savjeta mladih zastupa i predstavlja Savjet mladih te obavlja druge poslove 

utvrđene ovom Odlukom. 
Predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje zamjenik predsjednika. 



Članak 18. 
Savjet mladih donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako ovom Odlukom nije 

drugačije određeno. 
Savjet mladih može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta 

mladih. 

Članka 19. 
Član savjeta mladih koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom 

pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja. 
Smatra se da je član Savjeta mladih neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluka o 

nekom pitanju ako se odluka odnosi na projekt u kojemu osobno sudjeluje ili sudjeluje pravna 
osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu. 

Članak 20. 
Savjet mladih može osnivati svoja stalna i povremena radna tijela za uža područja djelovanja 
te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste 

problema mladih. 
U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati, bez prava glasa, stručnjaci iz pojedinih područja 

vezanih za mlade i skrb o mladima. 

Članak 21. 
Savjet mladih donosi za svaku kalendarsku godinu program rada i financijski plan. 

Program rada Savjet mladih priprema u suradnji s Gradskim upravnim odjelima u čijem su 
djelokrugu poslovi vezani uz programske aktivnosti. 

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se programske i druge aktivnosti, nositelji 
pojedinih aktivnosti te rokovi za njihova izvršenja. 

Članak 22. 
Program rada donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih. 

Ako se programom rada Savjeta mladih za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba 
osiguranja financijskih sredstava, program rada mora sadržavati i financijski plan koji mora 

biti usklađen s odobrenim financijskim sredstvima za te namjene u Proračunu Grada Gospića. 
Program rada Savjet mladih donosi i podnosi Gradskom vijeću na odobravanje najkasnije do 

30. rujna tekuće godine za slijedeću kalendarsku godinu. 

Članak 23. 
Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom radu Gradskom vijeću do kraja ožujka tekuće 

godine za prethodnu godinu. 

SREDSTVA ZA RAD 

Članak 24. 
Grad Gospić osigurava financijska sredstva za rad Savjeta mladih, kao i prostor za održavanje 

sjednica Savjeta mladih. 
Financijska sredstva za rad Savjeta mladih osiguravaju se na temelju odobrenog programa 

rada i financijskog plana Savjeta mladih. 
Članovi Savjeta mladih ne primaju naknadu za svoj rad u Savjetu mladih, ali imaju pravo na 

nadoknadu putnih troškova vezanih za rad u Savjetu. 
Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja Tajništvo. 



PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 25. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada 

Gospića“. 

Klasa: 011-01/07-01/03 
Urbroj: 2125/01-01-07-03 
Gospić, 03. srpnja 2007. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 58. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 138/06) i 
članka 13. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06, 3/06), 
Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 03. srpnja 2007. godine, donosi  

O D L U K U 

o radnom vremenu u ugostiteljstvu 
na području Grada Gospića 

I OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovom Odlukom propisuje se raspored, početak i završetak radnog vremena u ugostiteljstvu, 

kriteriji za drugačiji raspored radnog vremena, te prostori na kojima mogu biti smješteni 
ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na 

klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga. 

II RADNO VRIJEME UGOSTITELJSKIH OBJEKATA 
 

Članak 2. 
Radno vrijeme za ugostiteljske objekte utvrđuje se ovisno o vrstama objekata. 

Članak 3. 
Ugostiteljski objekti mogu poslovati u radnom vremenu kako slijedi: 

1. Ugostiteljski objekti za smještaj iz skupine: hoteli, kampovi i dr. vrste ugostiteljskih 
objekata za smještaj od 0,00 do 24,00 sata;  

2. Ugostiteljski objekti za prehranu u sastavu hotela, kampova i drugih ugostiteljskih 
objekata za smještaj od 6,00 do 24,00 sata;  

3. Ugostiteljski objekti za prehranu iz skupine restorani: restoran, gostionica, zdravljak, 
slastičarnica, bistro, pizzeria, objekti brze prehrane radnim danima u vremenu od 

06.00 do 24.00 sata, a u vrijeme vikenda od 06,00 do 01,00 sat;  
4. Ugostiteljski objekti iz skupine barovi vrste: caffe bar, kavana, konoba, krčma, 

pivnica:  
1. radno vrijeme radnim danom: od 06,00 do 24,00 sata;  

2. radno vrijeme vikendom: od 06,00 do 01,00 sat,  
3. radno vrijeme uoči i za vrijeme blagdana (Božić, Nova godina, Uskrs i slično): 

od 07,00 do 02,00 sata;  
5. Ugostiteljski objekti iz skupine barovi, koji ispunjavaju uvjete za rad noću, sukladno 

posebnim propisima: disco club, disco bar, noćni klub i noćni bar u vremenu od 21.00 
do 04.00 sata;  

6. Ugostiteljski objekti iz skupine kantine i pripreme obroka (catering) u vremenu od 
07,00 do 24,00 sata;  

7. Ugostiteljski objekti iz skupine „Objekti jednostavnih usluga“ (u kiosku, 
kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i 

sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga) mogu raditi od 6.00 
– 24.00 sata, a za vrijeme trajanja kulturnih, sportskih i drugih događanja i 

manifestacija radno vrijeme tih objekata jednako je vremenu trajanja manifestacije.  



Radno vrijeme ugostiteljstva u objektima u kojima se obavlja neka druga djelatnost (kulturna, 
obrazovna, športska, trgovačka i slično) određuje fizička ili pravna osoba koja obavlja tu 

drugu djelatnost. Radno vrijeme ne može biti duže od jednog sata nakon završetka radnog 
vremena te djelatnosti, a najduže do 24,00 sata. 

Ugostiteljski objekti unutar kolektivnih stambenih objekata vikendom, uoči i za vrijeme 
blagdana mogu poslovati najduže do 24,00 sata. 

Članak 4. 
Ugostiteljski objekti iz skupine restorani i barovi koji se nalaze izvan naseljenih područja 

naselja, mogu raditi u radnom vremenu od 00,00 do 24,00 sata. 

 Članak 5. 
Radno vrijeme na otvorenom prostoru za ugostiteljske objekte sukladno je utvrđenom radnom 

vremenu objekta. Ugostiteljski objekti iz skupine barovi: disco bar, disco club, noćni bar, 
noćni klub ne mogu poslovati na otvorenom prostoru. 

Članak 6. 
Ugostiteljski objekti u sastavu ugostiteljskih objekata za smještaj, posluju u radnom vremenu 

određenom ovom Odlukom, za određenu vrstu objekta. 
Ugostiteljski objekti u sastavu željezničke, autobusne i benzinske postaje, te športskih 

objekata posluju u radnom vremenu objekta u čijem sastavu se nalaze. 

Članak 7. 
Obavijest o radnom vremenu ugostiteljskog objekta mora biti vidno istaknuta na ulazu u 

ugostiteljski objekt. 
Ako ugostiteljski objekt iz opravdanih razloga ne radi u vrijeme radnog vremena propisanog 
ovom Odlukom, obavijestit će o tom nadležnu gospodarsku inspekciju, a obavijest istaknuti 

na ulazu u ugostiteljski objekt. 

Članak 8. 
Zabranjuje se svako korištenje tehničkih uređaja za ozvučenje i izvođenje žive glazbe na 

otvorenom prostoru uz ugostiteljske objekte u vremenu od 23,00 do 8,00 sati narednog dana. 
Iznimno se može odobriti korištenje tehničkih uređaja za ozvučenje i izvođenje žive glazbe 

na otvorenom prostoru  izvan vremena utvrđenog stavkom 1. ovog članka, samo na mjestima i 
za vrijeme održavanja gradskih manifestacija i proslava (Dan grada, doček Nove godine i sl.) 

ili izvan naseljenog mjesta. 

III KRITERIJI ZA DRUGAČIJI RASPORED RADNOG VREMENA 
UGOSTITELJSKIH OBJEKATA 

Članak 9. 
Gradsko poglavarstvo može po službenoj dužnosti za pojedine ugostiteljske objekte 

rješenjem, najduže za 2 (dva) sata odrediti raniji završetak radnog vremena propisanog 
člankom 3. ove Odluke u slijedećim slučajevima: 

1. kada na rad ugostiteljskog objekta učestalo dolaze primjedbe građana u svezi 
remećenja javnog reda i mira;  

2. kada radom objekta dolazi do štetnog utjecaja na okoliš, opasnosti od 
zagađenja, te štetnih mirisa koji pogađaju građane u blizini objekta;  



3. kada nadležni gospodarski inspektor donese pisano rješenje o zabrani rada 
ugostiteljskog objekta zbog nepridržavanja propisanog radnog vremena;  

4. ukoliko postoje drugi opravdani razlozi.  

Gradsko poglavarstvo Rješenje dostavlja vlasniku (korisniku) ugostiteljskog objekta, 
Policijskoj upravi i Gospodarskoj inspekciji. 

Gradsko poglavarstvo može na zahtjev ugostitelja, rješenjem, za pojedine ugostiteljske 
objekte za prehranu u sastavu hotela, kampova i drugih ugostiteljskih objekata za smještaj, te 
iz skupine restorani, prilikom održavanja prigodnih proslava, vjenčanja, dočeka Nove godine, 

obljetnica, i drugih zabava zatvorenog tipa odrediti drugačiji završetak radnog vremena, uz 
uvjet da se pri tom ne narušava javni red i mir. 

IV PROSTORI NA KOJIMA MOGU BITI UGOSTITELJSKI OBJEKTI U KIOSKU, 
KONTEJNERU, NEPOKRETNOM VOZILU I PRIKLJUČNOM VOZILU, ŠATORU, 

NA KLUPI, KOLICIMA I SLIČNIM NAPRAVAMA OPREMLJENIM ZA 
PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA 

Članak 10. 
Ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, 
na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga  mogu 

biti postavljeni na: 
- izletištima i turističko-rekreacijskim područjima, sukladno Prostornom planu uređenja Grada 

Gospića; 
- na javnim površinama na kojima se održavaju sajmovi, skupovi, svečanosti, izložbe, 

priredbe, športske manifestacije i sl. i to za vrijeme njihova trajanja. 
Gradski upravni odjel za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, na 
zahtjev stranke, odobrenjem će odrediti točnu lokaciju prostora iz stavka 1. ovoga članka na 

kojoj mogu biti navedeni ugostiteljski objekti. 
Prostori iz stavka 1. ovoga članka ne mogu biti na udaljenosti manjoj od 100 m od postojećeg 

ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine, ili poslovnom prostoru u 
kojem se obavlja druga djelatnost, osim ukoliko se ne radi o održavanju manifestacija, 

sajmova, prigodnih priredbi i sl. 

V PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 11. 
Nadzor nad provedbom ove Odluke provode nadležni inspektori u okviru svojih nadležnosti i 

komunalni redari. 

Članak 12. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o radnom vremenu u ugostiteljstvu i 

pružanju jednostavnih ugostiteljskih usluga („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 1/97, 4/97 
i 2/98) i pojedini Zaključci i Odluke o produljenju radnog vremena. 

Članak 13. 
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 

 
Klasa: 335-01/07-01/03 



Urbroj: 2125/01-01-07-03 
Gospić, 03. srpnja 2007. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Na temelju članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave („Narodne novine“ br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 

117/01, 150/02, 147/03 i 132/06) i članka 13. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 7/01, 1/06 i 3/06), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 03. 

srpnja 2007. godine, donijelo je  

O D L U K U 

o gradskim porezima Grada Gospića  

  

I  OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom utvrđuju stope, visina, te način obračuna i plaćanja poreza, vlastitih izvora 

prihoda Grada Gospića. 

II  VRSTE POREZA 

Članak 2. 
 

Gradski porezi jesu: 
1. porez na potrošnju; 

2. porez na kuće za odmor; 
3. porez na tvrtku ili naziv; 

4. 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 bezalkoholna pića u ugostiteljskim objektima. 

Članak 4. 
Obveznik poreza na potrošnju jest pravna ili fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na 

području Grada Gospića. 
 

Članak 5. 
Stopa poreza na potrošnju 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 žiro-račun Proračuna Grada Gospića, broj 2340009 - 1813000004, oznaka vrste 
prihoda 1708-MB uplatitelja s pozivom na broj 21 (za pravnu osobu), ili broj 22 (za fizičku 

osobu) – JMBG - uplatitelja. 



U istom roku porezni obveznik je dužan predati na propisanom obrascu 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 za 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) 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. 
Porez na tvrtku ili naziv za pravne osobe utvrđuje se u slijedećim godišnjim iznosima (prema 

Odluci o NKD „N.N.“ br. 3/97): 



    FIZIČKE OSOBE PRAVNE OSOBE 
  

Područje A 

  

Poljoprivreda,  
lov i šumarstvo 

  

480,00 

  

600,00 

  

Područje B 

  

Ribarstvo 

  

480,00 

  

600,00 
  

Područje C 

  

Rudarstvo i vađenje 

  

1.200,00 

  

1.500,00 

  
  

Područje D 

  

Prerađivačka industrija

  

600,00 

  

750,00 
  

Područje E 

  

Opskrba električnom 
energijom, plinom i 

vodom 

  

1.200,00 

  

1.500,00 

  

Područje F 

  

Građevinarstvo 

  

840,00 

  

1.050,00 
  

Područje G 

  

Trgovina 

  

840,00 

  

1.050,00 
  

Područje H 

  

Hoteli i restorani 

  

840,00 

  

1.050,00 
  

Područje I 

  

Prijevoz, skladištenje i 
veze 

  

840,00 

  

1.050,00 

  

Područje J 

  

Financijsko 
posredovanje 

  

1.200,00 

  

1.500,00 

  

Područje K 

  

Posredovanje 
nekretninama, 

iznajmljivanje i 
poslovne usluge 

  

840,00 

  

1.050,00 

  

Područje L 

  

Javna uprava, obrana

  

840,00 

  

1.050,00 



  

Područje M 

  

Obrazovanje 

  

600,00 

  

750,00 
  

Područje N 

  

Zdravstvena zaštita i 
socijalna skrb 

  

1.200,00  

  

1.500,00 

  

Područje O 

  

Ostale društvene, 
socijalne i osobne 
uslužne djelatnosti 

  

600,00 

  

750,00 

Za tradicionalne obrte (postolar, urar) utvrđuje se porez u iznosu od 480,00 kuna godišnje. 

Obveznici poreza plaćaju 25% od utvrđenog iznosa poreza na tvrtku ili naziv za svaku daljnju 
poslovnu jedinicu odnosno djelatnost kojom se bave. 

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 za svaku pojedinačnu poslovnu 

jedinicu. 

Članak 14. 
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. 

Poreznu prijavu podnose obveznici poreza na tvrtku ili naziv do 31. ožujka godine za koju se 
utvrđuje porez, kod kojih je u odnosu na postojeću evidenciju Gradskog upravnog odjela za 
samoupravu i upravu Grada Gospića došlo do promjene podataka koji utječu na određivanje 
porezne obveze, te svi obveznici koji na području Grada Gospića imaju poslovne jedinice, a 

nisu izvršili prijavu u prethodnom razdoblju. 

Članak 15. 
Porez na tvrtku ili naziv ne plaćaju obveznici poreza na tvrtku odnosno naziv koji ne 

obavljaju djelatnost. 

Članak 16. 
Porez na tvrtku odnosno naziv plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja kojim je 

porez na tvrtku ili naziv utvrđen. 

Ako se tvrtka upiše u registar ili odjavi tijekom godine plaća se razmjerni dio poreza na tvrtku 
ili naziv prema članku 13. ove Odluke. 

4. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA 

Članak 17. 
Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javnu površinu. 

Pod javnim površinama smatraju se javne zelene površine, pješačke staze, trgovi, parkovi, 



dječja igrališta, sportska igrališta, površine namijenjene javnim priredbama, tržnice i slični 
prostori. 

Članak 18. 
Na korištenje javnih površina plaća se porez po m2 površine: 

  

Naziv javne površine 

  cijena 

  

postavljanje stolova, stolica 
ispred ugostiteljskih objekata 
za obavljanje djelatnosti 

  

1 m2/dnevno 

  

1,50 kn  

  
  

prostor za prezentacijske i 
promidžbene svrhe 

  

1 m2 /dnevno 

  

15,00 kn 

  

postavljanje reklamnih panoa 
( reklamna površina ) 

  

do 1 m2 /godišnje 

od 1 m2 do 2 m2 godišnje  

od 2 m2 do 3 m2 godišnje 

od 3 m2 nadalje godišnje 

  

300,00 kn 

400,00 kn 

500,00 kn 

svaki daljnji m2 povećava se 
za 150,00 kn 

  

postavljanje montažnih 
objekata 

  

1 m2 /dnevno 

  

2,00 kn 

  

površine ispred trgovina koje 
se koriste za izlaganje i 
prodaju robe 

  

1 m2 /dnevno 

  

1,00 kn 

  

prodajni stolovi, klupe i 
štandovi, pokretne naprave 

  

1 m2 do 5 m2/dnevno 

od 5 m2 nadalje dnevno 

  

30,00 kn 

10,00 kn 
  

postavljanje građevinskih 
skela i objekata potrebnih 
gradilištu 

  

1 m2 /dnevno 

  

0,60 kn 

      



postavljanje zabavnih radnji 
(zabavni park, luna park)  

1 m2/dnevno 1,50 kn 

  

  

Za obavljanje djelatnosti za vrijeme obilježavanja i proslave određenih datuma, kao i 
održavanja događanja i manifestacija važnih za Grad Gospić, utvrđuje se porez: 

naziv cijena 
  

postavljanje štandova i pokretnih naprava za 
prodaju slatkiša, nakita i slično. 

  

300,00 kn/prodajno mjesto/dnevno 

  

postavljanje stolova, stolica, pokretnih 
naprava i slično za obavljanje ugostiteljske 
djelatnosti 

  

900,00 kn/prodajno mjesto/dnevno 

  

postavljanje zabavnih radnji (zabavni park, 
luna park) 

  

1.000,00 kn/prodajno mjesto/dnevno 

  

postavljanje zračnog tobogana, trampolina i 
slično 

  

500,00 kn/prodajno mjesto/dnevno 

  

postavljanje prodajnih naprava za prodaju 
kokica, prodaju balona 

  

150,00 kn/prodajno mjesto/dnevno 

  

Članak 19. 
Porez na korištenje javnih površina obveznik je dužan platiti prije početka korištenja javne 

površine. 
Ukoliko obveza ne bude plaćena unaprijed obvezniku se neće odobriti korištenje javne 

površine. 

III  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 20. 
Utvrđivanje i naplatu gradskih poreza iz ove Odluke obavljat će Gradski upravni odjel za 

samoupravu i upravu Grada Gospića. 

Članak 21. 
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 



Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o Gradskim porezima Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“  br. 2/02, 5/02 i 7/04). 

Klasa: 410-01/07-01/05 
Urbroj: 2125/01-01-07-03 
Gospić, 03. srpnja 2007. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Na temelju članka 9. i članka 12. Zakona o naseljima („Narodne novine“ br. 54/88) i članka 1. 
– 9. Pravilnika o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova, te o obilježavanju zgrada 

brojevima („Narodne novine“ br. 4/90), te članka 13. Statuta Grada Gospića („Službeni 
vjesnik Grada Gospića“ 07/01, 01/06 i 03/06), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici 

održanoj dana 03. srpnja 2007. godine donijelo je 

  

O D L U K U 
o određivanju imena ulica i parkova na  

području grada Gospića 

Članak 1. 
Utvrđuju  se nova imena ulica i parkova:  

         1. Park hrvatskih dragovoljaca i branitelja Domovinskog rata -  do sada Čardak 

            2. Ulica 118. brigade Hrvatske vojske – do sada Bilajska ulica od starog mosta do 
Alarovog brda  koja je obuhvaćala  kbr. od 1 do 29 s lijeve strane i kbr. od 2  do  30 s desne 

strane. 
Bilajska ulica od kbr. 31 s lijeve strane i od kbr. 32 s desne strane do kraja ulice zadržava 

dosadašnji naziv. 

           3. Ulica 9. gardijske brigade Hrvatske vojske „Vukovi“ – do sada ulica K. P. 
Krešimira od novog mosta do Alarovog brda  koja je obuhvaćala kbr. od 17 do 39 s lijeve 

strane i  kbr. od 12  do 46 s desne strane. 
Ulica K. P. Krešimira od  kbr. 1 do 15 s lijeve strane i od kbr. 2 do 10 s desne strane (do 

novog mosta) zadržava dosadašnji naziv.  

            4. Ulica Specijalne jedinice policije – do sada Jasikovačka ulica od Čardaka do 
križanja  s ulicom K. P. Krešimira koja je obuhvaćala kbr. od 1 do 19 s lijeve strane i kbr. od 

2 do 20 s desne strane. 
Jasikovačka ulica od kbr. 21 s lijeve strane i kbr. 22 s desne strane do kraja ulice zadržava 

dosadašnji naziv. 

           5. Ulica 25. satnije ZNG. – do sada Žabička ulica od Čardaka do križanja s ulicom K. 
P. Krešimira koja je obuhvaćala kbr. od 1 do 29 s lijeve strane i kbr. od 2 do 24 s desne strane.  

Žabička ulica od  kbr. 31 s lijeve strane i kbr. 26 s desne strane do kraja ulice zadržava 
dosadašnji naziv.  

 
6. Vrtlarska ulica – do sada ulica Lavoslava Vukelića. 

Članak 2.  
Ovom Odlukom stavlja se van snage:  

- U članku 1. stavku 1. točka c) i d), u članku 2. stavku 1. alineja 1., Odluke o određivanju 
imena ulica i trgova u gradu Gospiću („Službeni vjesnik Općine Gospić“ br. 2/91). 



- U  članku 1. stavku 1. alineja 3. i alineja 18., te u  članku 4. stavku 1. alineja 2., Odluke o 
određivanju imena i ulica i trgova u gradu Gospiću („Službeni vjesnik Općine Gospić“ br. 

1/92). 

Članak 3. 
Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 

Klasa: 015-08/07-01/03 
Urbroj: 2125/01-01-07-05 
Gospić, 03. srpnja 2007. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Na temelju članka 11. i 13. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 
7/01, 1/06, 3/06) i članka 6. Odluke o uvjetima dodjeljivanja javnih priznanja Grada Gospića i 

drugih oblika priznanja („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 4/94), Gradsko vijeće Grada 
Gospića na sjednici održanoj dana 03. srpnja 2007. godine donijelo je  

O D L U K U 

o dodjeli javnog priznanja  

„Priznanje Grada Gospića“ 

I 
118. brigadi Hrvatske vojske, dodjeljuje se javno priznanje „Priznanje Grada Gospića“ za 
doprinos u obrani Gospića i Republike Hrvatske tijekom Domovinskog rata, te djelovanja u 

obnovi ratom stradalih područja. 

II  

„Priznanje Grada Gospića“ je plaketa i pismeno priznanje. 

III  

Javno priznanje uručit će se na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom obilježavanja 
Dana Grada Gospića 22. srpnja – Blagdana Sv. Marije Magdalene. 

 
 IV 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada  
Gospića“. 

Klasa: 061-01/07-01/38 
Urbroj: 2125/01-01-07-01 
Gospić, 03. srpnja 2007. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

 

 

 

  



      
Na temelju članka 11. i 13. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 

7/01, 1/06, 3/06) i članka 6. Odluke o uvjetima dodjeljivanja javnih priznanja Grada Gospića i 
drugih oblika priznanja („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 4/94), Gradsko vijeće Grada 

Gospića na sjednici održanoj dana 03. srpnja 2007. godine donijelo je  

O D L U K U 

o dodjeli javnog priznanja  

„Priznanje Grada Gospića“ 

I 
Pukovniku Frani Zoriću, dodjeljuje se javno priznanje „Priznanje Grada Gospića“ posmrtno 

za doprinos u obrani Gospića i uspostavi teritorijalnog integriteta i neovisnosti Republike 
Hrvatske. 

II  

„Priznanje Grada Gospića“ je plaketa i pismeno priznanje. 

III  

Javno priznanje uručit će se na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom obilježavanja 
Dana Grada Gospića 22. srpnja – Blagdana Sv. Marije Magdalene.       

                                                                      
IV 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada  
Gospića“. 

Klasa: 061-01/07-01/43 
Urbroj: 2125/01-01-07-01 
Gospić, 03. srpnja 2007. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 



            Na temelju članka 11. i 13. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ 
br. 7/01, 1/06, 3/06) i članka 6. Odluke o uvjetima dodjeljivanja javnih priznanja Grada 
Gospića i drugih oblika priznanja („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 4/94), Gradsko 

vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 03. srpnja 2007. godine donijelo je  

O D L U K U 

o dodjeli javnog priznanja  

„Priznanje Grada Gospića“ 

I 
Branku Butkoviću, dodjeljuje se javno priznanje „Priznanje Grada Gospića“ posmrtno za 

nesebičnu organizaciju pomoći i potpore Gospiću u Domovinskom ratu. 

II  

„Priznanje Grada Gospića“ je plaketa i pismeno priznanje. 

III  

Javno priznanje uručit će se na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom obilježavanja 
Dana Grada Gospića 22. srpnja – Blagdana Sv. Marije Magdalene. 

 
IV 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada 
Gospića“. 

Klasa: 061-01/07-01/42 
Urbroj: 2125/01-01-07-01 
Gospić, 03. srpnja 2007. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 



            Na temelju članka 11. i 13. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ 
br. 7/01, 1/06, 3/06) i članka 6. Odluke o uvjetima dodjeljivanja javnih priznanja Grada 
Gospića i drugih oblika priznanja („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 4/94), Gradsko 

vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 03. srpnja 2007. godine donijelo je  

O D L U K U 

o dodjeli javnog priznanja  

„Priznanje Grada Gospića“ 

I 
Časnoj sestri Krešimiri Vuleta, dodjeljuje se javno priznanje „Priznanje Grada Gospića“ za 

izniman doprinos razvoju Gospića kroz nesebičan duhovni, karitativni i vjeroučiteljski rad 
tijekom službe u Župi Gospić. 

II  

„Priznanje Grada Gospića“ je plaketa i pismeno priznanje. 

III  

Javno priznanje uručit će se na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom obilježavanja 
Dana Grada Gospića 22. srpnja – Blagdana Sv. Marije Magdalene. 

 
IV 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada 
Gospića“. 

Klasa: 061-01/07-01/41 
Urbroj: 2125/01-01-07-01 
Gospić, 03. srpnja 2007. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

 

 

 

  



            Na temelju članka 11. i 13. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ 
br. 7/01, 1/06, 3/06) i članka 6. Odluke o uvjetima dodjeljivanja javnih priznanja Grada 
Gospića i drugih oblika priznanja („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 4/94), Gradsko 

vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 03. srpnja 2007. godine donijelo je  

O D L U K U 

o dodjeli javnog priznanja  

„Priznanje Grada Gospića“ 

I 
Ženskom košarkaškom klubu „GOSPIĆ - Croatia osiguranje“, dodjeljuje se javno 

priznanje „Priznanje Grada Gospića“ za iznimne športske rezultate i osvajanje KUP-a „Ružica 
Meglaj Rimac“ 2007. god. 

II  

„Priznanje Grada Gospića“ je plaketa i pismeno priznanje. 

III  

Javno priznanje uručit će se na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom obilježavanja 
Dana Grada Gospića 22. srpnja – Blagdana Sv. Marije Magdalene. 

 
IV 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada  
Gospića“. 

Klasa: 061-01/07-01/39 
Urbroj: 2125/01-01-07-01 
Gospić, 03. srpnja 2007. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

 

 

  



Na temelju članka 11. i 13. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 
7/01, 1/06, 3/06) i članka 6. Odluke o uvjetima dodjeljivanja javnih priznanja Grada Gospića i 

drugih oblika priznanja („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 4/94), Gradsko vijeće Grada 
Gospića na sjednici održanoj dana 03. srpnja 2007. godine donijelo je  

O D L U K U 

o dodjeli javnog priznanja  

„Priznanje Grada Gospića“ 

I 
Hrvatskom malonogometnom klubu „Gospić“, dodjeljuje se javno priznanje „Priznanje 

Grada Gospića“ za osvojeni naslov prvaka Republike Hrvatske u malom nogometu 2007. god. 

II  

„Priznanje Grada Gospića“ je plaketa i pismeno priznanje. 

III  

Javno priznanje uručit će se na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom obilježavanja 
Dana Grada Gospića 22. srpnja – Blagdana Sv. Marije Magdalene. 

 
IV 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada 
Gospića“. 

Klasa: 061-01/07-01/40 
Urbroj: 2125/01-01-07-01 
Gospić, 03. srpnja 2007. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

 

 

 

   



            Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne 
novine“ br. 10/97) i članka 13. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 
7/01, 1/06, 3/06), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 03. srpnja 2007. 

godine donijelo je  

O D L U K U  
o imenovanju ravnatelja Dječjeg centra Gospić 

I 
Za ravnatelja predškolske ustanove Dječjeg centra Gospić, imenuje se Kata Novačić, 

nastavnik predškolskog odgoja VŠS, Gospić, Zagrebačka 37.  

II 
Ravnatelja se imenuje na vrijeme od četiri ( 4 ) godine.  

 
III 

Odluka stupa na snagu danom objave, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 

Klasa: 601-02/07-01/04 
Urbroj: 2125/01-01-07-04 
Gospić, 03. srpnja 2007. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 


