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AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

 

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 73/97, 27/01, 59/01, 
82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) 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 02. 
prosinca 2008. godine donijelo je  

  

O D L U K U  
o socijalnoj skrbi Grada Gospića 

  

I. TEMELJNE ODREDBE 

  

Članak 1. 

         Ovom Odlukom se utvrñuje način obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne skrbi u 
Gradu Gospiću, korisnici, prava korisnika, postupak za ostvarivanje tih prava, druga pitanja 
značajna za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi. 

  

Članak 2. 

         Socijalna skrb je djelatnost kojom se osigurava i ostvaruje pomoć za podmirenje 
osnovnih životnih potreba, socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz 
pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, 
socijalnih i drugih okolnosti. 

  

Članak 3. 

         Sredstva za ostvarivanje ove Odluke osigurat će se Proračunom. Sredstvima se 
prvenstveno osigurava pomoć za podmirenje troškova stanovanja te pružanja drugih vrsta 
pomoći utvrñenih ovom Odlukom. 

Članak 4. 

         Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom 
rješava u prvom stupnju Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu (u daljnjem tekstu: 
Odjel). 
Na temelju prikupljene dokumentacije Odjel izdaje Rješenje. 
Odjel može po službenoj dužnosti utvrñivati činjenično stanje radi ostvarivanja prava iz 



članka 2. ove Odluke, temeljem podataka  prikupljenih na terenu putem obilaska  obitelji, 
odnosno samca na licu mjesta. 

         O žalbi protiv Rješenja Odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Ličko-senjske  županije.  

Članak 5. 

         Prava iz socijalne skrbi utvrñena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Grada 
Gospića  (u daljnjem tekstu: Grada) ukoliko je Zakonom ili drugim propisom odreñeno da se 
ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih 
osoba. 

  

II. KORISNICI SOCIJALNOG PROGRAMA 

  

Članak 6. 

         Pojam Korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Korisnik) odreñen je Zakonom. 
Prava iz socijalne skrbi utvrñena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskom državljaninu koji 
ima prebivalište na području Grada. 

  

III. PRAVA KORISNIKA SOCIJALNOG PROGRAMA 

  

Članak 7. 

         Temeljem ove Odluke utvrñuju se slijedeća prava na oblike pomoći, kako slijedi: 

1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, 
2. Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova, 
3. Potpore rodiljama s područja Grada, 
4. Jednokratne novčane pomoći,  
5. Besplatan obrok najsiromašnijim učenicima osnovnih škola, 
6. Pravo na jednokratnu potporu roditeljima (skrbnicima) djece sa teškoćama u razvoju. 

  

Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći ako 
njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je namijenjeno, odnosno ako 
ukupan iznos pomoći ne prelazi iznos od 1.500,00 kn za tekućih 6 mjeseci. 

  

Stavak 2. ovog članka ne odnosi se na stavak 1. točaka 2., 3., 4. i 6 članka 7. ove Odluke. 



  

IV. VRSTE POJEDINIH PRAVA KOJA SE OSTVARUJU U  
GRADU GOSPIĆU 

  

Članak 8. 

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 

  

Ovaj oblik pomoći odnosi se na: 

1.1. najamninu  
1.2. električnu energiju  
1.3. komunalne usluge 
1.4. komunalnu naknadu 

         Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti samcu ili obitelji ako 
plaćanje tih troškova ne osigurava po drugoj osnovi. 
O ostvarivanju ovog oblika pomoći odlučivat će se po primitku pisanog zahtjeva. 

  

Članak 9. 

1.1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine  

         Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine, kao dijela troškova stanovanja, 
može ostvariti:  

1. korisnik stana - najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu,  
2. korisnik stana - najmoprimac (podnajmoprimac) koji plaća slobodno ugovorenu 

najamninu (podnajamninu) za stan u vlasništvu pravne osobe,  
3. korisnik stana - najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u 

vlasništvu fizičke osobe.  

  

Članak 10.  

         Najmoprimac iz članka 9. točke 1. i 2. ove Odluke, može ostvariti pravo na pomoć za 
podmirenje troškova najamnine ako ispunjava socijalni uvjet.  
Najmoprimac iz članka 9. točke 1. i 2. ove Odluke, nema pravo na pomoć za podmirenje 
troškova najamnine ako:  
a) stanuje u stanu koji je po svojim obilježjima iznad obilježja potrebnih za zadovoljavanje 
osnovnih stambenih potreba samca ili obitelji ili  
b) ako stan ili dio stana daje u podnajam ili  



c) ako on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan u cijelosti ili 
djelomice koristi za druge namjene.  

  

Članak 11.  

         Pomoć za podmirenje troškova zaštićene i slobodno ugovorene najamnine odnosno 
slobodno ugovorene podnajamnine nadoknañuje se najmoprimcu iz članka 9. točke 1. i 2. ove 
Odluke u visini 30% iznosa najamnine odnosno podnajamnine.  

  

Članak 12.  

         Najmoprimac iz članka 9. točke 3. ove Odluke, može ostvariti pravo na pomoć za 
podmirenje troškova slobodno ugovorene najamnine, ako ispunjava socijalni uvjet.  

Najmoprimac iz prethodnog stavka ovoga članka nema pravo na pomoć za troškove slobodno 
ugovorene najamnine, ako:  

a) ugovorom o najmu stana ne dokaže postojanje najma (potpis na ugovoru mora ovjeriti javni 
bilježnik),  
b) stanuje u stanu koji je po svojim obilježjima iznad obilježja potrebnih za zadovoljavanje 
osnovnih stambenih potreba samca ili obitelji ili  
c) stan ili dio stana daje u podnajam,  
d) on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan koristi za druge 
namjene (u cijelosti ili djelomice).  

Pomoć za podmirenje troškova slobodno ugovorene najamnine daje se na način da se 
najmoprimcu iz članka 9. točke 3. ove Odluke, nadoknañuje iznos najamnine utvrñen u 
ugovoru o najmu, a najviše 100,00 kuna mjesečno.  
Pomoć iz prethodnog stavka ovoga članka isplaćuje se, u pravilu, do petnaestog dana u 
mjesecu za protekli mjesec.  

  

Članak 13. 

1.2. Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije  

         Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije, kao dijela troškova 
stanovanja može ostvariti:  

1. Korisnik stana - najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu,  
2. Korisnik stana - najmoprimac (podnajmoprimac) koji plaća slobodno ugovorenu 

najamninu (podnajamninu) za stan u vlasništvu pravne osobe,  
3. osoba koja temeljem ove Odluke može ostvariti pravo na pomoć za podmirenje 

troškova komunalnih usluga. 
 



Pravo na pomoć iz stavka 1. ovoga članka može ostvariti Korisnik koji ispunjava 
jedan od uvjeta iz članka 24. ove Odluke.  

  

Članak 14.  

         Pomoć za podmirenje troškova električne energije nadoknañuje se Korisniku iz članka 
13. ove Odluke, u iznosima kako slijedi:  

- samcu - u iznosu od 50,00 kuna,  
- dvočlanoj obitelji - u iznosu od 60,00 kuna,  
- tročlanoj obitelji - u iznosu od 70,00 kuna,  
- četveročlanoj obitelji - u iznosu od 80,00 kuna,  
- obitelji koja ima više od četiri člana - u iznosu od 100,00 kuna.  

  

Članak 15.  

1.3. Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga  

         Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga, kao dijela troškova 
stanovanja, obuhvaća troškove usluga:  

1.3.1. vode i otpadnih voda, 
1.3.2. odvoza kućnog smeća.  

         Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga iz stavka 1. ovoga članka 
Korisnik može ostvariti ako ispunjava socijalni uvjet.  
Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga iz stavka 1. ovoga članka nema 
Korisnik ako:  

1) koristi stan koji je po svojim obilježjima iznad obilježja potrebnih za zadovoljavanje 
osnovnih stambenih potreba samca ili obitelji (mjerila o obilježjima stana potrebnog za 
zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba samca ili obitelji u smislu stavka 2. točke 1. ovog 
članka propisat će ministar nadležan za poslove socijalne skrbi),  
2) stan ili dio stana daje u najam odnosno u podnajam ili ako se stan koristi za druge namjene.  

Članak 16. 

1.3.1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova vode i otpadnih voda  

Pravo na pomoć za podmirenje troškova vode i otpadnih voda ostvaruje se u iznosu naknade 
troškova za 5 m3 vode i otpadnih voda mjesečno po članu obitelji.  

Članak 17. 



1.3.2. Pravo na pomoć za podmirenje troškova odvoza kućnog smeća  
Pravo na pomoć za podmirenje troškova odvoza kućnog smeća Korisnik ostvaruje u visini od 
50% od ukupnog iznosa obveza. 

Članak 18. 

1.4. Oslobañanje od plaćanja komunalne naknade 

          Pravo na oslobañanje od plaćanja komunalne naknade u vremenskom periodu od 12 
mjeseci, od dana izdavanja rješenja kao dijela troškova stanovanja, ostvaruje Korisnik koji 
ispunjava socijalni i posebni uvjet. 
Pravo na oslobañanje od plaćanja  komunalne naknade u vremenskom periodu od 6 mjeseci, 
od dana izdavanja rješenja kao dijela troškova stanovanja, ostvaruje Korisnik koji ispunjava 
uvjet prihoda. 

Članak 19. 

2. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova  

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna pogrebna oprema i troškovi 
ukopa) može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina, ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:  

a) socijalni uvjet, 
b) uvjet prihoda.  

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih 
troškova može ostvariti i osoba – poznanik umrlog, u slučaju kada umrli nije imao rodbinu, 
ako je rodbina nepoznata ili nepoznatog boravišta, ako ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga 
članka.  
 
Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog ili 
njegova rodbina, odnosno osoba iz stavka 2. ovoga članka, ako naknadu za pogrebne troškove 
može ostvariti putem Centra ili iz drugih  
izvora, ili ako je umrli u trenutku smrti imao imovinu veće vrijednosti, kao i ako je za života 
sklopio neki od nasljednopravnih ugovora (ugovor o doživotnom uzdržavanju i dr.).  
 
Pravo na podmirenje pogrebnih troškova odobrava se u maksimalnom iznosu od 3.000,00 
kuna i to na način da se izravno doznače odobrena sredstva pogrebnom poduzeću prema 
ispostavljenom računu.  

Članak 20. 

3. Potpore rodiljama s područja Grada 

  

Rodiljama sa područja Grada Gospića odobrava se financijska potpora u iznosu od 1.000,00 
kn za svako prvo novoroñeno dijete, dok za drugo i svako slijedeće dijete odobrava se 
financijska potpora u iznosu od 2.000,00 kuna. 



  

Članak 21. 

4. Jednokratne novčane pomoći 

Jednokratna novčana pomoć može se odobriti samcu ili obitelji koji zbog trenutačnih 
specifičnih okolnosti (bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda, nabavka lijekova 
za teške bolesnike i sl.) nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe, ako 
ispunjavaju uvjet prihoda. 
Pravo na pomoć iz stavka 1. ovog članka odobrava se u iznosu od 1.000,00 kuna istom 
Korisniku najviše dva puta u tekućoj godini. 
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti Korisnik koji ispunjava uvjet iz članka 
26. ove Odluke.  

Članak 22. 

5. Besplatan obrok učenicima osnovnih škola 

         Pravo na besplatan obrok ostvaruju učenici osnovnih škola s područja Grada Gospića u 
kojima je organizirana prehrana dok borave u školi. 
 
Pravo iz stavka 1 ovog članka mogu ostvariti učenici od prvog do osmog razreda čiji roditelji 
ispunjavaju uvjet prihoda iz članka 26. ove Odluke. 

  

Članak 23. 

6. Pravo na jednokratnu pomoć roditeljima (skrbnicima) djece sa teškoćama u razvoju 

 Jednokratna novčana pomoć odobrava se roditelju (skrbniku) djeteta sa teškoćama u razvoju i 
to dva puta godišnje u iznosu od 5.000,00 kn. 
Pravo na pomoć iz stavka 1. ovog članka odnosi se na podmirenje troškova za nabavku 
pomagala, te za troškove liječenja djeteta sa teškoćama u razvoju.  
Dijete, kao i obitelj djeteta sa poteškoćama u razvoju mora imati prebivalište na području 
Grada Gospića.  
Uz zamolbu je potrebno priložiti izjavu o zajedničkom kućanstvu i liječničku dokumentaciju 
za dijete. 

  

V. TEMELJNI UVJETI (KRITERIJI) ZA OSTVARIVANJE PRAVA 

  

Članak 24. 

         Prava iz socijalne skrbi utvrñena člankom 7. ove Odluke može ostvariti Korisnik ako 
ispunjava jedan od uvjeta, i to:  



a) socijalni uvjet,  
b) uvjet prihoda,  
c) posebni uvjet.  
 
Za ostvarivanje pojedinih prava iz socijalne skrbi utvrñenih ovom Odlukom, propisuje se koji 
uvjeti za pojedini oblik prava treba Korisnik ispuniti, ali i dodatni uvjeti, sukladno odredbama 
ove Odluke.  

  

a) Socijalni uvjet  

Članak 25.  

Korisnik ispunjava socijalni uvjet, ako na temelju rješenja Centra ostvaruje jedno od prava, i 
to:  

1. pravo na stalnu pomoć, 
2. pravo na pomoć i njegu u kući,  
3. pravo na osobnu invalidninu, 

pod uvjetom da je ta prava utvrdio Centar, ovisno o prihodima Korisnika temeljem cenzusa 
prihoda sukladno pozitivnim propisima. 

  

b) Uvjet prihoda  

Članak 26.  

Uvjet prihoda za oblike pomoći iz članaka 8., 19., 21. i 22. ove Odluke ispunjava Korisnik s 
prihodom:  

- samac do 1.000,00 kuna, 
- dvočlana obitelj do 1.700,00 kuna, 
- tročlana obitelj do 2.400,00 kuna,  
- četveročlana obitelj do 3.100,00 kuna,  
- peteročlana obitelj do 3.800,00 kuna, 

ako obitelj ima više od pet članova, cenzus prihoda za svakog se člana povećava za 300,00 
kuna. 

Članak 27. 

         Prihodom se smatra iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili obitelji ostvarenog 
(isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje 
prava, a čine ga sva sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, imovine, prihoda od 
imovine ili na neki drugi način.  
U prihod iz članka 25. ne uračunava se:  



- pomoć za podmirenje troškova stanovanja,  
- novčana naknada za tjelesno oštećenje,  
- doplatak za pomoć i njegu,  
- ortopedski dodatak,  
- osobna invalidnina,  
- doplatak za djecu, 
- iznosi s osnova pomoći iz socijalne skrbi utvrñeni ovom Odlukom.  

Iznos prihoda iz članka 25. umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim 
odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji. 

  

c) Posebni uvjet  

Članak 28. 

Posebne uvjete ispunjava član Društva slijepih i slabovidnih Ličko-senjske županije. 

  

VI. NADLEŽNOST I POSTUPAK 

Članak 29. 

         Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrñenih ovom Odlukom pokreće se 
na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja, 
putem Centra, ili u slučaju članka 19. stavka 2. ove Odluke. 

  

Članak 30.  

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom 
korištenja prava, podnositelj je dužan dostaviti odnosno predočiti Odjelu odgovarajuće 
isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava.  
Odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih zavisi 
ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva - korisnika ili na 
drugi odgovarajući način.  
Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi je žuran.  

  

Članak 31. 

         Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se, u pravilu, ukoliko ovom Odlukom nije 
drugačije odreñeno, do petnaestog dana u mjesecu prije početka mjeseca u kojem će Korisnik 
započeti ostvarivanje prava, osim u slučaju iz članka 16. ove Odluke.  
Ostvarivanje prava u pravilu započinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon 
podnošenja zahtjeva.  



Odjel može odlučiti da Korisnik započinje ostvarivanje prava i za mjesec u kojem je podnio 
zahtjev.  

 
Članak 32.  

Ako se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi, 
Odjel će donijeti novo rješenje.  
Korisnik je dužan Odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje prava 
propisanih ovom Odlukom, u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.  

  

Članak 33.  

         Odjel ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno 
odredbama ove Odluke koriste u svrhu za koju su namijenjena.  

         Na zahtjev Odjela, Korisnik je dužan dati pisano izvješće o korištenju odobrenih 
sredstava.  

Članak 34.  

         Korisnik koji je ostvario pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je 
nadoknaditi štetu, ako je temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov 
skrbnik znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan 
način ostvario pravo koje mu ne pripada.  

Članak 35. 

         Zahtjev se podnosi Gradskom upravnom odjelu za samoupravu i upravu.  
Uz zahtjev, kao i u tijeku korištenja prava podnositelj je dužan predati, odnosno predočiti 
slijedeće dokaze za: 

1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja 

1.1 za podmirenje troškova najamnine: 

 - presliku osobne iskaznice od podnositelja zahtjeva i članova zajedničkog kućanstva, 

-  rješenje Centra za socijalnu skrb o utvrñenoj stalnoj pomoći, prava na pomoć i njegu u kući 

ili prava na osobnu invalidninu, 

-   ovjerenu izjavu o zajedničkom kućanstvu, 

-  presliku Ugovora o najmu, 

- uvjerenje od škole kojim se potvrñuje da je dijete upisano u školsku godinu,  

- potvrda poslodavca o plaći ostvarenoj i isplaćenoj u zadnja tri mjeseca koja prethode 

mjesecu u kojem je podnesen zahtjev (za sve članove kućanstva koji su u radnom odnosu), 

- fotokopija odreska od mirovine u zadnja tri mjeseca ili Potvrda o isplati mirovinskih 

primanja od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  (za sve članove kućanstva), 

- izjavu kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću nositelj zahtjeva jamči za 

istinitost podataka danih u zahtjevu (izjava se potpisuje u Gradu Gospiću). 



1.2. za podmirenje troškova električne energije: 

- presliku osobne iskaznice od podnositelja zahtjeva i članova zajedničkog kućanstva, 

- rješenje Centra za socijalnu skrb o utvrñenoj stalnoj pomoći, prava na pomoć i njegu u kući 

ili prava na osobnu invalidninu, 

- ovjerenu izjavu o zajedničkom kućanstvu, 

- presliku uplatnice za električnu energiju, 

- uvjerenje od škole kojim se potvrñuje da je dijete upisano u školsku godinu,  

- potvrda poslodavca o plaći ostvarenoj i isplaćenoj u zadnja tri mjeseca koja prethode 

mjesecu u kojem je podnesen zahtjev (za sve članove kućanstva koji su u radnom odnosu), 

- fotokopija odreska od mirovine u zadnja tri mjeseca ili Potvrda o isplati mirovinskih 

primanja od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  (za sve članove kućanstva), 

- izjavu kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću nositelj zahtjeva jamči za 

istinitost podataka danih u zahtjevu (izjava se potpisuje u Gradu Gospiću). 

  

1.3. za podmirenje troškova plaćanja komunalne naknade: 

- presliku osobne iskaznice od podnositelja zahtjeva i članova zajedničkog kućanstva, 

- rješenje Centra za socijalnu skrb o utvrñenoj stalnoj pomoći, prava na pomoć i njegu u kući 

ili prava na osobnu invalidninu, 

- ovjerenu izjavu o zajedničkom kućanstvu, 

- presliku računa komunalne usluge, 

- uvjerenje od škole kojim se potvrñuje da je dijete upisano u školsku godinu,  

- potvrda poslodavca o plaći ostvarenoj i isplaćenoj u zadnja tri mjeseca koja prethode 

mjesecu u kojem je podnesen zahtjev (za sve članove kućanstva koji su u radnom odnosu), 

- fotokopija odreska od mirovine u zadnja tri mjeseca ili Potvrda o isplati mirovinskih 

primanja od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  (za sve članove kućanstva), 

- izjavu kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću nositelj zahtjeva jamči za 

istinitost podataka danih u zahtjevu (izjava se potpisuje u Gradu Gospiću). 

  

2. Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova: 

- presliku osobne iskaznice od podnositelja zahtjeva, 

- ovjerenu izjavu o zajedničkom kućanstvu, 

-potvrdu poslodavca o plaći, ostvarenoj i isplaćenoj u posljednja tri mjeseca koja prethode 

mjesecu u kojem je podnesen zahtjev,  

- uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva (ukoliko 

su radno sposobni), 

- presliku odreska od mirovine u zadnja tri mjeseca, 

- fotokopija odreska od mirovine u zadnja tri mjeseca ili Potvrda o isplati mirovinskih 

primanja od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  (za sve članove kućanstva), 

- potvrdu o imovnom stanju iz Porezne uprave za sve članove kućanstva 

- izvod iz matice roñenih za maloljetnu djecu – presliku, 

- izjavu kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću nositelj zahtjeva jamči za 

istinitost podataka danih u zahtjevu (izjava se potpisuje u Gradu Gospiću). 



  

3.    Potpore rodiljama s područja Grada:  

- presliku osobne iskaznice rodilje, 

- presliku otpusnog lista za novoroñenče, 

- presliku kartice tekućeg računa 

- ovjerenu izjavu o zajedničkom kućanstvu, 

- izjavu kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću nositelj zahtjeva jamči za 

istinitost podataka danih u zahtjevu (izjava se potpisuje u Gradu Gospiću). 

  

4.    Jednokratne novčane pomoći: 

- presliku osobne iskaznice od podnositelja zahtjeva i članova kućanstva 

- ovjerenu izjavu o zajedničkom kućanstvu, 

- potvrdu poslodavca o plaći, ostvarenoj i isplaćenoj u posljednja tri mjeseca koja prethode 

mjesecu u kojem je podnesen zahtjev (za sve članove kućanstva koji su u radnom odnosu), 

- uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva (ukoliko 

su radno sposobni), 

- fotokopija odreska od mirovine u zadnja tri mjeseca ili Potvrda o isplati mirovinskih 

primanja od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  (za sve članove kućanstva), 

- potvrdu o imovnom stanju iz Porezne uprave za sve članove kućanstva 

- izvod iz matice roñenih za maloljetnu djecu – presliku, 

- izjavu kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću nositelj zahtjeva jamči za 

istinitost podataka danih u zahtjevu (izjava se potpisuje u Gradu Gospiću), 

- presliku računa za potrebnu financijsku pomoć. 

  

Članak 36. 

         Korisnikovi podaci se upisuju u „OSOBNU KARTICU KORISNIKA“, koja ostaje kao 
dokument u arhivi Grada. 
Uz osobnu karticu korisnika vodi se i evidencijska kartica pruženih usluga od strane ovlaštene 
osobe Grada Gospića. 

  

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

  

Članak 37. 

Troškovi provoñenja Odluke o socijalnoj skrbi terete Proračun Grada Gospića. 
Za sve oblike pomoći izuzev članka 8. i članka 19. ove Odluke sredstva će biti doznačena do 
odreñenog iznosa planiranog Proračunom Grada Gospića. 



  

  

Članak 38. 

         Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada 
Gospića“. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br 11/06). 

Klasa: 550-01/08-01/13 
Urbroj: 2125/01-01-08-03 
Gospić, 02. prosinca 2008. godine 

  

       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

  Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
(„Narodne novine„ br. 87/08) 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 02. 
prosinca 2008. godine donijelo je 

O D L U K U  
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta  

Osnovne škole Dr. Jure Turića 

I 

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Statuta Osnovne škole Dr. Jure Turića, Klasa:112-
03/08-01/01, Urbroj:2125-19-01-08-01, uz uvjet da se u prijedlogu Statuta: 

1) članak 3. stavak 1. ispraviti: 
-„Osnivač škole je Grad Gospić.“ 

2) članak 16. stavak 1. ispraviti: 
-„Prema financijskim sredstvima osiguranim od strane Grada Gospića…“ 

3) članak 32. stavak 2. mijenja se i glasi: 
-„Članovi školskog odbora imenuju se na vrijeme od 4 godine i mogu biti ponovno izabrani, a 
mandat im teče od dana konstituiranja školskog odbora.“ 

4) članak 89. stavak 2 mijenja se i glasi: 
-„Ravnatelj se imenuje na pet godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana za 
ravnatelja.“ 

5) članak 96. stavak 1. mijenja se i glasi: 
-„U slučaju privremene spriječenosti ravnatelja u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje 
osoba iz reda članova učiteljskog vijeća koju odreñuje školski odbor.“ 

6) članak 103. stavak 1. mijenja se i glasi: 
-„Učitelji, nastavnici i stručni suradnici imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati 
i usavršavati kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo.“ 

7) članak 117. dodaje se stavak 4. koji glasi: 
-„Svjedodžba osmog razreda je isprava o završetku osnovne škole.“  

8) članak 156. stavak 4. mijenja se i glasi: 
-„O žalbi protiv rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri strogog ukora, preseljenja u  
drugu školu i odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka 
odlučuje ravnatelj.“ 

   Stavak 5. se briše. 

9) članak 202. mijenja se i glasi: 
-„Članak 87. ovog Statuta primjenjuje se do 31.12.2011. godine nakon čega stupaju na snagu 
odredbe članka 126. i 128. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N.N.“ 
br. 87/08.) 



10) članak 203. stavak 2. mijenja se i glasi: 
-„Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Škole donesen na sjednici Školskog 
odbora 27.09.2005. godine, a objavljen u „Službenom vjesniku Grada Gospića“ br. 2/06, 
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Dr. Jure Turića od 
31.05.2006. objavljena u „Službenom vjesniku Grada Gospića“ br. 4/06., Statutarna odluka o 
izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Dr. Jure Turića od 31.05.2007. objavljena u 
„Službenom vjesniku Grada Gospića“ br. 6/07.   

II 
Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 

Klasa: 012-03/08-01/02 
Urbroj: 2125/01-01-08-04 
Gospić, 02. prosinca 2008. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

  Katica Prpić, dipl. ing., v.r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
(„Narodne novine“ br. 87/08) 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 02. 
prosinca 2008. godine donijelo je 

O D L U K U  
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta  

Osnovne škole Dr. Franje Tuñmana, Lički Osik 

I 

                Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Statuta Osnovne škole Dr. Franje 
Tuñmana, Lički Osik, Klasa:602-01/08-01/7, Urbroj:2125/26-08-2, uz uvjet da se u prijedlogu 
Statuta: 

1) članak 22. nadopunjuje se tekstom: 
-„Područne škole imaju obilježje podružnica koje se upisuju u sudski registar“. 

2) članak 32. stavak 2. mijenja se i glasi: 
-„Članovi školskog odbora imenuju se na vrijeme od 4 godine i mogu biti ponovno izabrani, a 
mandat im teče od dana konstituiranja školskog odbora.“ 

3) članak 89. stavak 2 mijenja se i glasi: 
-„Ravnatelj se imenuje na pet godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana za 
ravnatelja.“ 

4) članak 96. stavak 1. mijenja se i glasi: 
-„U slučaju privremene spriječenosti ravnatelja u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje 
osoba iz reda članova učiteljskog vijeća koju odreñuje školski odbor.“ 

5) članak 103. stavak 1. mijenja se i glasi: 
-„Učitelji, nastavnici i stručni suradnici imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati 
i usavršavati kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo.“ 

6) članak 117. dodaje se stavak 4. koji glasi: 
-„Svjedodžba osmog razreda je isprava o završetku osnovne škole.“  

7) članak 156. stavak 4. mijenja se i glasi: 
-„O žalbi protiv rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri strogog ukora, preseljenja u  
drugu školu i odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka 
odlučuje ravnatelj.“ 

   Stavak 5. se briše. 

8) članak 202. mijenja se i glasi: 
-„Članak 87. ovog Statuta primjenjuje se do 31.12.2011. godine nakon čega stupaju na snagu 
odredbe članka 126. i 128. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N.N“ 
br. 87/08.). 



9) članak 203. stavak 2. mijenja se i glasi: 
-„Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Škole, Klasa: 602-01/05-01/02, 
Urbroj: 2125/26-05-2 donesen na sjednici Školskog odbora održanoj 30. rujna 2005. godine, 
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Gospića“ br. 2/06, Odluka o izmjeni Statuta Osnovne 
škole Dr. Franje Tuñmana, Lički Osik donesena 22.11.2005. godine, objavljena u „Službenom 
vjesniku Grada Gospića“ br. 2/06., Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole 
Dr. Franje Tuñmana, Lički Osik donesena 27.09.2007. godine, objavljena u „Službenom 
vjesniku Grada Gospića“ br. 10/07.“ 

II 

                Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 

Klasa: 012-03/08-01/01 
Urbroj: 2125/01-01-08-04 
Gospić, 02. prosinca 2008. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

  Katica Prpić, dipl. ing., v.r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
(„Narodne novine„ br. 87/08) 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 02. 
prosinca 2008. godine donijelo je 

  

O D L U K U  
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta  
Osnovne škole Dr. Ante Starčević Pazarište Klanac 

  

I 

                Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Statuta Osnovne škole Dr. Ante Starčević 
Pazarište Klanac, Klasa:012-01/08-01-1, Urbroj:2125/30-08-01-1, uz uvjet da se u prijedlogu 
Statuta:  

1) članak 32. stavak 2. mijenja se i glasi: 
-„Članovi školskog odbora imenuju se na vrijeme od 4 godine i mogu biti ponovno izabrani, a 
mandat im teče od dana konstituiranja školskog odbora.“ 

2) članak 89. stavak 2 mijenja se i glasi: 
-„Ravnatelj se imenuje na pet godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana za 
ravnatelja.“ 

3) članak 96. stavak 1. mijenja se i glasi: 
-„U slučaju privremene spriječenosti ravnatelja u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje 
osoba iz reda članova učiteljskog vijeća koju odreñuje školski odbor.“ 

4) članak 103. stavak 1. mijenja se i glasi: 
-„Učitelji, nastavnici i stručni suradnici imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati 
i usavršavati kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo.“ 

5) članak 117. dodaje se stavak 4. koji glasi: 
-„Svjedodžba osmog razreda je isprava o završetku osnovne škole.“  

6) članak 156. stavak 4. mijenja se i glasi: 
-„O žalbi protiv rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri strogog ukora, preseljenja u  
drugu školu i odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka 
odlučuje ravnatelj.“ 
Stavak 5. se briše. 

7) članak 202. mijenja se i glasi: 
-„Članak 87. ovog Statuta primjenjuje se do 31.12.2011. godine nakon čega stupaju na snagu 
odredbe članka 126. i 128. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N.N.“ 
br. 87/08). 



8) članak 203. stavak 2. mijenja se i glasi: 
-„Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Škole donesen na sjednici Školskog 
odbora održanoj 29. rujna 2005. godine objavljen u „Službenom vjesniku Grada Gospića“ br. 
2/06.“ 

  

II 

                Odluka stupa na snagu danom objave  u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 

Klasa: 012-03/08-01/03 
Urbroj: 2125/01-01-08-04 
Gospić, 02. prosinca 2008. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

  Katica Prpić, dipl. ing., v.r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama („Narodne novine„ br. 76/93, 29/97, 47/99, 
35/08) 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 02. prosinca 2008. godine 
donijelo je 

  

O D L U K U  
o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora   
Osnovne škole dr. Ante Starčević Pazarište Klanac 

  

I 

            Daje se suglasnost na Odluku Školskog odbora Osnovne škole dr. Ante Starčević 
Pazarište Klanac donesenu na sjednici 22. listopada 2008. godine o dozvoli prava korištenja 
prostora školskog stana u Područnoj školi Kalinovača, označenoj kao kat. čest. br. 2956/1 k.o. 
Donje Pazarište. 

  

II 

            Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 

  

Klasa: 602-01/08-01/38 
Urbroj: 2125/01-01-08-04 

Gospić, 02. prosinca 2008. godine  

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

  Katica Prpić, dipl. ing., v.r.  

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 
35/08) 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 02. prosinca 2008. godine 
donijelo je  

  

O D L U K U 
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Muzeja 

Like Gospić o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine 

  

I 

            Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Muzeja Like Gospić o prodaji 
suvlasničkog dijela od 12/90 dijela nekretnine označene kao kat. čest. br 3748/1, upisane u z. 
k. ul. br. 3465, k.o. Gospić, koja se u naravi sastoji od kuće i dvorišta, površine 504 m, koja je 
donesena na sjednici održanoj dana 11. studenog 2008. godine.  

  

II 

            Ravnateljica Muzeja Like Gospić se ovlašćuje na potpisivanje kupoprodajnog 
ugovora.  

  

III 

            Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 

  

Klasa: 940-01/08-01/48 
Urbroj: 2125/01-01-08-04 
Gospić, 02. prosinca 2008. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

  Katica Prpić, dipl. ing., v.r.  

 

 

 

 



Na temelju članka 10.a stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 
66/01, 87/02, 48/05 i 90/05) i na temelju čl. 13. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06 i 3/06), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 02. 
prosinca 2008. godine, donijelo je 

O D L U K U 
o raspisivanju natječaja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  

I. 

Predmet natječaja za zakup je poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na području Grada 
Gospića, koje nije obrañeno u prethodnom vegetativnom razdoblju. 

II. 

Popis poljoprivrednog zemljišta koje se izlaže zakupu, označeno kao Popis čestica, prilaže se 
ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio. Popis će biti objavljen na oglasnoj ploči Grada Gospića, 
a uvid se može izvršiti u vremenu od 07 do 15 sati svaki radni dan. 

III. 

Poljoprivredno zemljište daje se u zakup na 3 godine.  

IV. 

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči Grada, a rok za dostavu ponuda na natječaj za 
zakup je 15 dana od dana objave. 
Gradsko vijeće Grada Gospića donijet će odluku o izboru najpovoljnije ponude na natječaju u 
roku 30 dana nakon isteka roka za prikupljanje ponuda. 

V. 

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe. Sudionici natječaja imaju 
prvenstveno pravo na zakup prema utvrñenom redoslijedu iz članka 33. ZPZ-a, uz uvjet da 
prihvate najviši iznos naknade koji je podnio bilo koji od ponuñača i da ponudi prilože 
gospodarski program sukladno članku 33.a ZPZ-a. 

VI. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 

                Klasa: 320-02/08-01/09 
Urbroj: 2125/01-01-08-03 
Gospić, 02. prosinca 2008. godine  

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

  Katica Prpić, dipl. ing., v.r.  



Na temelju članka 17. Zakona o savjetima mladih („N.N.“ 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 02. prosinca 2008. godine donijelo je  

  

Z A K L J U Č A K  
o davanju odobrenja na Program rada  

Savjeta mladih Grada Gospića za 2009. godinu 

  

I 

Daje se odobrenje na Program rada Savjeta mladih Grada Gospića za 2009. godinu i 
Zaključak o načinu financiranja Programa rada Savjeta mladih Grada Gospića za 2009. 
godinu, donesene na sjednici Savjeta dana 24. rujna 2008. godine. 

  

II 
Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 

Klasa: 011-01/08-01/01 
Urbroj: 2125/01-01-08-03 
Gospić, 02. prosinca 2008. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

  Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA GOSPIĆA  

 

Na temelju članka 13. st. 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 110/07) i 
članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01, 1/06, 3/06), 
Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 19. studenog 2008. godine 
donosi  

O D L U K U 
o početku pregovaračkog postupka javne nabave  

bez prethodne objave za opskrbu električnom energijom 

1. Podaci o javnom naručitelju: Grad Gospić, Budačka 55, Gospić 

matični broj: 0441015  

2. Odgovorna osoba naručitelja: gradonačelnik Milan Kolić 

3. Predmet nabave: opskrba električnom energijom 

Referentni broj CPV nomenklature (oznaka i opis): 40100000 –3 -  električna energija  

4. Evidencijski broj nabave: 3-16/08  

5. Procijenjena vrijednost nabave: 4.300.000,00 kn  

6. Izvor-način planiranja sredstava: sredstva su planirana u gradskom proračunu  

7. Odabrani postupak javne nabave i zakonska osnova za provoñenje postupka 
javne nabave:  

Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave na temelju članka 15. stavka 2. 
točka 2. Zakona o javnoj nabavi s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za razdoblje od četiri 
godine. 

8. Podatak o gospodarskom subjektu s kojim se namjerava pregovarati: 

HEP-Opskrba d.o.o., Alexandera von Humboldta 4, 10000 ZAGREB 

9. Ovlašteni predstavnici naručitelja u postupku javne nabave (zaposlenici 
naručitelja):  

1. Pavao Pavelić dipl. ing., 
2. Ivan Biljan dipl. ing., 
3. Katarina Devčić. 

  

      Zadaci ovlaštenih predstavnika naručitelja: 



• koordiniraju pripremu i provoñenje postupka javne nabave, 
• utvrñuju i ocjenjuju uvjete sposobnosti natjecatelja, 
• sudjeluju u pregovaranju s gospodarskim subjektom, otvaraju ponudu i  sudjeluju u 

pregledu i ocjeni ponude,  
• usmjeravaju rad stručnih osoba i službi naručitelja kojima je povjerena  izrada 

dokumentacije za nadmetanje, pregled i ocjena ponuda te ostali  poslovi u vezi s  
postupkom javne nabave. 
 
Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi  
naručitelja. 

10. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku 
Grada Gospića".          

  

Klasa: 310-02/08-01/17 
Urbroj: 2125/01-02-08-02 
Gospić, 19. studenog 2008. godine  

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 13. st. 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 110/07) i 
članka 41. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01, 1/06, 3/06), 
Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 19. studenog 2008. godine 
donosi  

O D L U K U 
o početku pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave  

za dodatne i nepredviñene radove na adaptaciji crkve Gospe Karmelske u Smiljanu 

  

1.   Podaci o javnom naručitelju: Grad Gospić, Budačka 55, Gospić 
matični broj: 0441015  

2.   Odgovorna osoba naručitelja: gradonačelnik Milan Kolić 

3.   Predmet nabave: dodatni i nepredviñeni radovi na adaptaciji crkve Gospe     
Karmelske u Smiljanu.  
Referentni broj CPV nomenklature (oznaka i opis): 45000000-7 – Grañevinski radovi  

4.   Evidencijski broj nabave: 3 -17/08  

5.   Procijenjena vrijednost nabave: 286.000,00 kn  

6.   Izvor-način planiranja sredstava: sredstva su planirana u gradskom proračunu  

7.   Odabrani postupak javne nabave i zakonska osnova za provoñenje postupka   
      javne nabave:  
Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave na temelju članka 14. stavka 2. 
točka 4. Zakona o javnoj nabavi  

8.  Podatak o gospodarskom subjektu s kojim se namjerava pregovarati: 
PALIR d.o.o, za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu, Zagreb, Dane Duića 3, MB:3899063  

9.  Ovlašteni predstavnici naručitelja u postupku javne nabave (zaposlenici   
      naručitelja):  
1.         Pavao Pavelić dipl. ing., 
2.         Ivan Biljan dipl. ing., 
3.         Katarina Devčić. 

      Zadaci ovlaštenih predstavnika naručitelja: 

• koordiniraju pripremu i provoñenje postupka javne nabave, 
• utvrñuju i ocjenjuju uvjete sposobnosti natjecatelja, 
• sudjeluju u pregovaranju s gospodarskim subjektom, otvaraju ponudu i  sudjeluju u 

pregledu i ocjeni ponude,  
• usmjeravaju rad stručnih osoba i službi naručitelja kojima je povjerena  izrada 

dokumentacije za nadmetanje, pregled i ocjena ponuda te  ostali poslovi u vezi s  
postupkom javne nabave. 
 



Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi     
naručitelja. 

10.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku 
Grada Gospića".          

Klasa: 361-01/07-01/02 
Urbroj: 2125/01-02-08-51 
Gospić, 19. studenog 2008. godine  

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 110/07) i članka 41. 
Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01, 1/06, 3/06), Gradsko 
poglavarstvo Grada Gospića na sjednici održanoj dana 19. studenog 2008. godine donosi  

O D L U K U 
o početku postupka javne nabave usluga za izradu Procjene ugroženosti  

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara  i Plana zaštite i  
spašavanja za područje Grada Gospića 

  

1.   Podaci o javnom naručitelju: Grad Gospić, Budačka 55, Gospić 
matični broj: 0441015  

2.   Odgovorna osoba naručitelja: gradonačelnik Milan Kolić 

3.   Predmet nabave: Izrada Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i    
      kulturnih dobara  i Plana zaštite i spašavanja za područje Grada Gospića  
Referentni broj CPV nomenklature (oznaka i opis): 75241000-7 – Usluge u području 
javne sigurnosti 

4.   Evidencijski broj nabave: 3-18/08  

5.   Procijenjena vrijednost nabave: 70.000,00 kn  

6.   Izvor-način planiranja sredstava: sredstva su planirana u gradskom proračunu  

7.   Odabrani postupak javne nabave i zakonska osnova za provoñenje postupka  
      javne nabave: Otvoreni postupak javne nabave na temelju članka 13. stavka    
2. Zakona o javnoj nabavi  

8.   Ovlašteni predstavnici naručitelja u postupku javne nabave (zaposlenici   
      naručitelja):  
1.         Pavao Pavelić dipl. ing., 
2.         Ivan Biljan dipl. ing., 
3.         Katarina Devčić. 

      Zadaci ovlaštenih predstavnika naručitelja: 

• koordiniraju pripremu i provoñenje postupka javne nabave, 
• utvrñuju i ocjenjuju uvjete sposobnosti natjecatelja, 
• sudjeluju u pregovaranju s gospodarskim subjektom, otvaraju ponudu i  sudjeluju u 

pregledu i ocjeni ponude,  
• usmjeravaju rad stručnih osoba i službi naručitelja kojima je povjerena  izrada 

dokumentacije za nadmetanje, pregled i ocjena ponuda te  ostali poslovi u vezi s  
postupkom javne nabave. 

      Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi      
naručitelja. 



9.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom     
vjesniku Grada Gospića".       

  

Klasa: 810-03/08-01/11 
Urbroj: 2125/01-02-08-02 
Gospić, 19. studenog 2008. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju čl. 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („N.N.“ br. 91/96, 
68/98, 137/99, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06) te članka 41. Statuta Grada Gospića („Službeni 
vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06, 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na 
sjednici održanoj dana 19. studenog 2008.godine donosi    

  

Z A K LJ U Č A K 
o davanju na korištenje nerazvrstanog cestovnog zemljišta 

trgovačkom društvu Plinacro d.o.o. Zagreb 

  
I 

Daje se na korištenje nerazvrstano cestovno zemljište trgovačkom društvu Plinacro 
d.o.o. Zagreb, u svrhu izgradnje plinovodnog sustava Like i Dalmacije, II. dijela 
magistralnog cjevovoda plinovoda Bosiljevo – Split DN 800/75. 
Cestovno zemljište koje se daje na korištenje upisano je u k.o. Široka Kula, označeno kao 
k.č.br. 8399/1, k.č.br. 8421/1, k.č.br. 8423/2, k.č.br. 8419/1, k.č.br. 8418/1, k.č.br. 8413/1, 
k.č.br. 8262/1, k.č.br. 8283/1, k.č.br. 8328/1, te zemljište upisano u k.o. Ostrvica, a označeno 
kao k.č.br. 2528, k.č.br. 2570/2. 
Ukupna površina korištenja cestovnog zemljišta iznosi 662 m2. 

II 

Naknada za korištenje predmetnog cestovnog zemljišta utvrdit će se Ugovorom, a sukladno 
Pravilniku za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje 
pratećih djelatnosti („N.N.“ br. 119/07). 

III 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Gospića za sklapanje ugovora o korištenju predmetnog 
cestovnog zemljišta. 

IV 

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

  

Klasa: 940-01/08-01/47  
Urbroj: 2125/01-02-08-02 
Gospić, 19. studenog 2008. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 



Na temelju članka 3. Pravila o stjecanju, raspolaganju i upravljanju s nekretninama (“Službeni 
vjesnik Grada Gospića” br. 5/97, 08/06 i 02/08) i članka 41. Statuta Grada Gospića (“Službeni 
vjesnik Grada Gospića” br. 7/01, 01/06 i 03/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na 
sjednici održanoj dana 19. studenog 2008. godine donosi 

  

Z A K LJ U Č A K 
o prodaji nekretnine izgrañene na 
kat. čest. br. 3410/1  k.o. Gospić 

  

I 

            Daje se na prodaju nekretnina izgrañena na: kat. čest. br. 3410/1 k.o. Gospić, stambeni 
prostor – stan u prizemlju, netto grañevinske površine 49,49 m2, u ulici Ljudevita Gaja br. 6 u 
Gospiću, vlasništvo Grada Gospića, na temelju javnog natječaja i uz naknadu utvrñenu po 
tržišnoj cijeni. 

II 

            Početna prodajna cijena netto grañevinske površine nekretnine iznosi 65.358,33 kn 
(1.320,63 kn/m2). 

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 utvrñena kao najpovoljnija. 

VI 

  



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

Klasa: 370-05/08-01/10 
Urbroj: 2125/01-02-08-03 
Gospić, 19. studenog 2008. godine  

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 3. Pravila o stjecanju, raspolaganju i upravljanju s nekretninama (“Službeni 
vjesnik Grada Gospića” br. 5/97, 08/06 i 02/08) i članka 41. Statuta Grada Gospića (“Službeni 
vjesnik Grada Gospića” br. 7/01, 01/06 i 03/06), Gradsko poglavarstvo Grada Gospića na 
sjednici održanoj dana 19. studenog 2008. godine donosi 

Z A K LJ U Č A K 
o prodaji nekretnine izgrañene na 
kat. čest. br. 3410/1  k.o. Gospić 

I 

            Daje se na prodaju nekretnina izgrañena na: kat. čest. br. 3410/1 k.o. Gospić, stambeni 
prostor – stan na II katu, netto grañevinske površine 40 m2, u ulici Ljudevita Gaja br. 8 u 
Gospiću, vlasništvo Grada Gospića, na temelju javnog natječaja i uz naknadu utvrñenu po 
tržišnoj cijeni. 

II 

            Početna prodajna cijena netto grañevinske površine nekretnine iznosi 53.190,04 kn 
(1.329,75 kn/m2). 

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 utvrñena kao najpovoljnija. 

VI 

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

Klasa: 370-05/08-01/11 
Urbroj: 2125/01-02-08-03 
Gospić, 19. studenog 2008. godine 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
GRADA GOSPIĆA 

Milan Kolić, v.r. 

 



OSTALO 

 

MEMORANDUM 
o partnerstvu izmeñu gradova 

  

Grad Ružomberok i Grad Gospić /u daljnjem tekstu partneri/ svjesni svojega zajedničkoga 
interesa za suradnju i uzajamnu podršku, usmjerenu prije svega prema razvoju suradnje svojih 
grañana, grañanskih, javnih, obrazovnih, sportskih i društvenih organizacija te obaju gradova 
kao samoupravnih jedinica u ujedinjenoj Europi s ciljem pridonijeti gospodarskom, 
socijalnom i kulturnom razvoju obaju partnera ovoga Memoranduma. 

Članak 1. 

Partneri su slobodno odlučili da će podržavati i razvijati aktivnosti koje su u njihovom 
djelokrugu, na svim područjima. 

Članak 2. 

Partneri su se dogovorili da će surañivati ponajprije: 
a/ na području komunikacije, s ciljem stvaranja uspješnih kontakata i odnosa na polju kulture 
i obrazovanja, sporta i poduzetništva, 
b/ u razvijanju svojih aktivnosti kojima će potpomagati uspostavljanje kontakata i suradnje 
grañana obaju partnerskih strana, 
c/ u nastojanju razvijanja i podupiranja turizma obaju gradova, 
d/ pri formuliranju stajališta i definiranju postupaka na polju njihova zajedničkoga interesa 
i pri korištenju fondova Europske unije, usmjerenih strukturi njihove biti i interesa, 
e/ u predmetima o kojima se brinu oba partnera, ponajprije za kulturnu i povijesnu  baštinu. 

Članak 3.  

Partneri su se odlučili za obostranu suradnju ponajprije: 
a/ razmjenom iskustava i informacija izmeñu  partnera i njihovih  stručnjaka, tijela i 
organizacija, 
b/ suradnjom na projektima koji su predmet zajedničkoga interesa partnera, 
c/ koordiniranim postupkom u odnosu na institucije i fondove Europske 
unije u slučaju zajedničkoga interesa partnera. 

Članak 4.  

Partneri će se redovito konzultirati glede svoje djelatnosti, razmjenjivati informacije 
o namjerama i aktivnostima s ciljem osiguranja koordinacije svoje djelatnosti i učinkovite 
suradnje na području zajedničkoga interesa. 

Članak 5.  



Cilj je obaju partnera postići razinu uzajamne suradnje u smislu ovoga memoranduma, pri 
čemu je takoñer moguća suradnja izvan djelokruga navedenih partnera, izravno izmeñu 
subjekata obaju gradova. 

Članak 6.  

Partneri su dogovorili da će jezici njihove poslovne komunikacije, u usmenom i pismenom 
obliku, biti slovački i hrvatski jezik. 

Članak 7. 

Memorandum vrijedi na neodreñeno vrijeme. Memorandum može otkazati svaki od partnera 
dostavljanjem pismene obavijesti drugoj strani.  Otkazni je rok tri mjeseca i počinje istjecati 
prvim danom mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je otkazivanje memoranduma 
uručeno partneru. 

Članak 8. 

Ovaj „Memorandum o partnerstvu izmeñu gradova“ razmatrali su  Gradsko poglavarstvo 
Ružomberoka na svojem 18. zasjedanju dana 29. listopada 2008., odredba br. … i Gradsko 
vijeće  Grada Gospića na svojoj 32. sjednici održanoj 21. listopada 2008. god., KLASA: 910-
01/08-01/08, UR.BROJ: 2125/01-01-08-04. 

Članak 9. 

Memorandum je napisan u dva primjerka, na slovačkom i hrvatskom jeziku. Svaki od partnera 
dobiva po jedan slovački i hrvatski primjerak.            
Memorandum stječe pravovaljanost i stupa na snagu danom njegova potpisivanja od strane 
obaju partnera.  

 Gradonačelnik Ružomberoka                                                                          Gradonačelnik 
Grada                                                                                                                           
                Gospića 
Ing. Michal Slašt'an, v.r.                                                                                          Milan Kolić, 
v.r. 

U Ružomberoku  29. listopada 2008. godine 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 16. Zakona o savjetima mladih („N.N.“ broj 23/07) i članka 21. i 22. 
Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 
7/07), Savjet mladih Grada Gospića na sjednici održanoj dana 24. rujna 2008. godine donio je  

  

PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH GRADA GOSPIĆA ZA 2009. GODINU 

  

Uvod 
 
Na temelju članka 4. Zakona o savjetima mladih i članka 13. Statuta Grada Gospića, Gradsko 
vijeće Grada Gospića je na sjednici održanoj dana 03. srpnja 2007. godine donijelo Odluku o 
osnivanju Savjeta mladih Grada Gospića (u nastavku Savjet).  
Tim je činom ustrojen Savjet kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Gospića s 
osnovnom namjerom uključivanja mladih u javni život Grada Gospića. 
Djelokrug rada Savjeta obuhvaća raspravljanje o pitanjima položaja i statusa mladih u Gradu 
Gospiću, predlaganje Gradskom vijeću onih programa i mjera za mlade koja se odnose na 
unaprjeñenje položaja mladih, te rješavanja bitnih pitanja vezanih uz djelovanja i aktivnosti 
mladih na području Grada Gospića. Savjet stoji kao važna poveznica izmeñu mladih grada i 
gradskih tijela. Savjet svakodnevno i predano prati položaj mladih, prikuplja informacije, 
kontaktira s mladima, te predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi 
za mlade. 
Obveza je Savjeta donijeti program rada za svaku kalendarsku godinu kojim se utvrñuju 
programske i druge aktivnosti, nositelji istih, te rokovi za njihovu realizaciju. Program rada 
Savjeta, usvojen na sjednici Savjeta, prosljeñuje se Gradskom vijeću Grada Gospića na 
odobravanje. 

Planirani program rada Savjeta mladih Grada Gospića u 2009. godini 

Glavna je zadaća Savjeta u 2009. godini nastaviti djelovati u smjeru poboljšanja položaja 
mladih na temelju koordinirane komunikacije izmeñu gradskih tijela i mladih, po načelu 
utvrñivanja  potreba mladih i predlaganja modela za rješavanje pitanja od temeljne važnosti za 
mlade na području Grada Gospića. Takoñer je zadaća Savjeta aktivno sudjelovati u procesima 
realizacije postojećih Programa utvrñenih zakonom odobrenih od strane Gradskoga vijeća 
Grada Gospića, a koji se odnose na problematiku mladih, ili se mogu adekvatno primijeniti na 
isto područje.  
Planirana programska djelatnost Savjeta za 2009. godinu uključuje: 

1. Suradnja sa predstavnicima drugih Savjeta mladih sa područja Ličko-senjske 
županije ali i šire 

Voditelj: Savjet mladih Grada Gospića 
Predviñeni rok: neograničen 
Opis: Savjet će sudjelovati u razvoju partnerstva i suradnje s ostalim Savjetima mladih, a 
posebno Savjetom mladih Ličko-senjske županije, u svrhu osnaživanja koordinativnog 
djelovanja i povezivanja izmeñu Savjeta mladih na zastupanju općih interesa mladih Ličko-
senjske županije. 



2. Sudjelovati u realizaciji nekih programa prihvaćenih od strane Gradskog vijeća 
Grada Gospića koji su tematski vezani uz problematiku mladih na području 
Grada Gospića, a čija je realizacija planirana tijekom 2009. godine. 

Voditelj: Grad Gospić 
Predviñeni rok: 2009. godina 

3. Poticati osnivanje udruga mladih i za mlade na području Grada Gospića 

Voditelj: Savjet mladih Grada Gospića 
Predviñeni rok: neograničen 
Opis: Savjet će poticati osnivanje udruga mladih i za mlade na području Grada Gospića. 
Potrebno je provesti adekvatni program informiranja mladih o mogućnostima osnivanja i 
djelovanja udruga mladih i za mlade u svrhu kvalitetnije organizacije slobodnog vremena 
mladih, te njihova aktivnog i društveno korisnog sudjelovanja u javnom životu Grada 
Gospića. 

4. Poticati osnivanje Kluba za mlade u Gradu Gospiću 

Voditelj: Savjet mladih Grada Gospića 
Predviñeni rok: neograničen 
Opis: Savjet će poticati osnivanje Kluba za mlade u Gradu Gospiću, kao važnog 
komunikacijskog i informativnog središta namijenjenoga mladima, koji će ujedno biti i 
adekvatan prostor za okupljanje i druženje mladih, te kvalitetno središte za razmjenu ideja, 
iskustava, prijedloga i dr.  
Klub bi takoñer trebao pružiti infrastrukturnu osnovu za odvijanje kulturno-stvaralačko-
edukacijskih sadržaja za mlade, a koji uključuju organiziranje tribina, konferencija, izložbi, 
glazbenih koncerata, kazališno-scenskih uprizorenja i dr.  

Osiguravanje financijskih sredstava za rad Savjeta mladih u 2009. godini 

            Na temelju članka 24. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Gospića, Grad 
Gospić osigurava financijska sredstva za rad Savjeta na temelju odobrenog programa rada i 
financijskog plana Savjeta mladih.  

IV Završne odredbe 

            Program rada Savjeta mladih Grada Gospića stupa na snagu danom dobivanja 
odobrenja od strane Gradskog vijeća Grada Gospića, a objavit će se u „Službenom vjesniku 
Grada Gospića“.  

Klasa: 011-02/08-01/01 
Urbroj: 2125/01-01-08-01 
Gospić, 24. rujna 2008. godine 

 PREDSJEDNIK SAVJETA 
Željko Župan, dipl. ing., v.r. 



Na temelju članka 14. i članka 21. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/07), Savjet mladih Grada Gospića na IV. sjednici 
održanoj dana 24. rujna 2008. godine donio je  

  

Z A K L J U Č A K 
o načinu financiranja Programa rada Savjeta  

mladih Grada Gospića za 2009. godinu 

  

I 
Savjet mladih Grada Gospića za realizaciju Programa rada Savjeta za 2009. godinu ne 

potražuje dodatna financijska sredstva.  

II 
Savjet mladih Grada Gospića aktivno će se uključivati u realizaciju Gradskih programa za čiju 

realizaciju će sredstva biti osigurana u Proračunu Grada Gospića za 2009. godinu. 

III 
Zaključak stupa na snagu danom dobivanja odobrenja od strane Gradskog vijeća Grada 

Gospića, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.  

Klasa: 011-01/08-01/09 
Urbroj: 2125/01-01-08-01 
Gospić, 24. rujna 2008. godine 

 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 


