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Na temelju članka 3. Odluke o uvjetima, načinu i 
postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu 
Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 
08/09 i 10/09) i članka 49. Statuta Grada Gospića 
(“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 05/10, 
07/10, 01/12, 02/13 i 03/13-p.t.), Gradonačelnik Grada 
Gospića  dana 20. siječnja  2015. godine donosi

O D L U K U
o prodaji nekretnine izgrađene na 
kat. čest. br.  3133/1 k.o. Gospić

(stan – Vrtlarska  br. 34)

I

Daje se na prodaju nekretnina u vlasništvu Grada 
Gospića - stan  u Gospiću, na adresi  Vrtlarska br. 34, 

2ukupne površine 47,86 m ,  s pripadajućim dijelovima 
zemljišta  zgrade.

Stan se nalazi u prizemlju stambene zgrade koja je 
izgrađena na  kat. čest br. 3133/1 , upisana u z.k. ul. 
2309 k.o. Gospić.. Energetski certifikat razred F.

II

Prodaja nekretnine  vršit će se putem javnog 
natječaja  i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni.

2Početna prodajna cijena stana po  m :         1.710,59 kn
Ukupna početna prodajna cijena stana:     81.868,67 kn
Jamčevina 10% početne cijene stana:         8.186,86 kn

III

Natječaj će se provesti sustavom zatvorenih 
ponuda.

IV

Pri odabiru najpovoljnije ponude Povjerenstvo za 
raspolaganje nekretninama voditi će se kriterijem visine 
cijene ponude.

V

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

VI

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit 
će se u “Službenom vjesniku Grada Gospića”.
 
Klasa: 370-01/15-01/01
Urbroj: 2125/01-02-15-01
Gospić, 20. siječnja  2015. 

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

Temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 
br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12 i 19/13) i članka 49. Statuta Grada 
Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br.  07/09, 
5/10, 7/10, 1/12, 02/13 i 3/13 - pročišćeni tekst), 

godine

Gradonačelnik Grada Gospića dana 24. siječnja 2015. 
godine donosi

O D L U K U
o sufinanciranju troškova kastracije pasa u 

2015. godini na području Grada Gospića

Članak 1.
 

Ovom Odlukom utvrđuje se način sufinanciranja 
kastracije pasa u 2015. godinu na području Grada 
Gospića, čiji vlasnici imaju stalno prebivalište na 
području Grada Gospića.
 

Članak 2.
 

Grad Gospić će u 2015. godini sufinancirati  300,00 
kuna po kastriranom psu, odnosno do iskorištavanja 
predviđenih financijskih sredstava. 

Ukupna financijska sredstva koja se osiguravaju za 
namjenu iz stavka 1. ovog članka iznose 20.000,00 
kuna i predviđena su u proračunu Grada Gospića za 
2015. godinu. 

Članak 3.

Ciljevi navedenog Programa su:
- potaknuti posjednike pasa da brinu o reprodukciji 

svojih kućnih ljubimaca (sprečavanje nekontroliranog 
razmnožavanja, briga za potomke svojih kućnih 
ljubimaca, ne napuštanje životinja);

- želi se da se posjednici pasa u što većem broju 
odlučuju na kastraciju kao jednu od metoda kontrole 
populacije životinja; 

- metoda kvalitetno dovodi do kontrole populacije 
pasa, a uz druge metode učinkovito doprinosi kontroli i 
smanjenju broja napuštenih i izgubljenih pasa i 
mačaka. 

Članak 4.
 

Grad Gospić će sklopiti ugovor s Veterinarskom 
ambulantom Gospić d.o.o., OIB:35156643124, Bana 
Josipa Jelačića 9, Gospić, davateljem usluge koji 
obavlja  navedene poslove na području Grada 
Gospića. 

Davatelji usluga iz stavka 1. ovog članka, dužan je 
cijenu kastriranja psa umanjiti za iznos od 300,00 kuna  
po kastriranom psu u koji je uračunat i porez na dodanu 
vrijednost. 

Isplata se vrši temeljem ispostavljenih računa iz 
Proračuna Grada Gospića za 2015. godinu. 

Novčana sredstva iz članka 2. ove Odluke za 
predmetno sufinanciranje osiguravaju se sa pozicije 
Proračuna 32362 Veterinarske usluge. 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objaviti u "Službenom vjesniku Grada Gospića". 

KLASA: 363-01/15-01/08
URBROJ: 2125/01-02-15-01
Gospić, 24. siječnja 2015. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

na vrh
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Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o zaštiti 
pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine“ broj: 
79/07, 113/08, 43/09 i 22/14) i članka 49. Statuta Grada 
Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" broj: 07/09, 
5/10, 7/10, 1/12, 02/13 i 3/13 - pročišćeni tekst), 
Gradonačelnik Grada Gospića dana 05. siječnja 2015. 
godine donosi

O D L U K U

Članak 1.

Usvaja se Program mjera suzbijanja patogenih 
mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i 
štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i 
sustavno suzbi janje mjerama dezinfekci je,  
dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene 
važnosti za Grad Gospić u 2015 godini, izrađen po 
Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Ličko-senjske 
županije pod brojem 2125/58-452/14 dana 30, 
listopada 2014. godine.

Članak 2.

Program mjera sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

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

KLASA: 363-01/14-01/135                          
URBROJ: 2125/01-02-15-02
Gospić, 05. siječnja 2015. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

Temeljem članka 18.a, stavka 2. i 3. Zakona o zaštiti 
osobnih podataka («Narodne novine» br. 103/03, 
118/06, 41/08, 130/11 i 106/12) i članka 49. Statuta 
Grada Gospića („Službeni  vjesnik Grada Gospića“ br. 
7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13 – p.t. ), Gradonačelnik 
Grada Gospića, dana 12. siječnja  2015. godine donio 
je

O D L U K U
o imenovanju službenika za 

zaštitu osobnih podataka

Članak 1.

Mandica Ratković, službenica Tajništva Grada 
Gospića, imenuje se službenikom za zaštitu osobnih 
podataka Grada Gospića.

Članak 2.

Službenik za zaštitu podataka obavlja sljedeće 
poslove:

- vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka 
u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti
podataka;

- upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na 
nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih 
podataka u slučajevima planiranja i radnji koje 
mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu 

osobnih podataka;
- upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih 
podataka s njihovim zakonskim obvezama u 
svrhu zaštite osobnih podataka; 

- brine o izvršenju obveza iz članka 14. i 17. 
Zakona o zaštiti osobnih podataka;

- omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz 
članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih 
podataka;

- surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih 
podataka u vezi s provedbom nadzora nad 
obradom osobnih podataka.

Članak 3.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je 
čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje 
sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i 
nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za 
zaštitu osobnih podataka.

Članak 4.

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

KLASA: 011-01/14-01/05
URBROJ:  2125/01-02-15-02
Gospić,  12. siječnja  2015. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

Na temelju članka 49. Statuta Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ broj 7/09, 5/10, 7/10, 
1/12, 2/13, 3/13 – p.t.), Gradonačelnik Grada Gospića, 
dana 16.02.2015. godine, donosi

O D L U K U
o imenovanju voditelja projekta:

„Izgradnja sustava odvodnje u ulicama 
Popa Nikole Mašića i Senjskih žrtava, 

naselje Gospić“

Članak 1.

Imenuje se Pavao Pavelić, pročelnik Gradskog 
upravnog odjela za komunalnu djelatnost, stanovanje, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Gospića, za 
voditelja projekta: „Izgradnja sustava odvodnje u 
ulicama Popa Nikole Mašića i Senjskih žrtava, naselje 
Gospić“.

Članak 2.

Projektni prijedlog „Izgradnja sustava odvodnje u 
ulicama Popa Nikole Mašića i Senjskih žrtava, naselje 
Gospić“ prijavljuje se na Poziv za iskaz interesa za 
sufinanciranje projekata u 2015. godini temeljem 
Programa održivog razvoja lokalne zajednice kojeg je 
raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova 
Europske unije RH.

Članak 3.

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

na vrh



KLASA: 363-02/15-01/01
URBROJ:2125/01-02-15-01
Gospić, 16. veljače 2015. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

Na temelju članka 49. Statuta Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ broj 7/09, 5/10, 7/10, 
1/12, 2/13, 3/13 – p.t.), Gradonačelnik Grada Gospića, 
dana 16.02.2015. godine, donosi

O D L U K U
o imenovanju voditelja projekta:

„Izgradnja sustava odvodnje u ulici Karla 
Brkljačića, naselje Gospić“

Članak 1.

Pavao Pavelić, pročelnik Gradskog upravnog 
odjela za komunalnu djelatnost, stanovanje, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Gospića, imenuje 
se za voditelja projekta:„Izgradnja sustava odvodnje u 
ulici Karla Brkljačića, naselje Gospić“.

Članak 2.

Projektni prijedlog „Izgradnja sustava odvodnje u 
ulici Karla Brkljačića, naselje Gospić“ prijavljuje se na 
Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 
2015. godini, kojeg je raspisalo Ministarstvo 
regionalnog razvoja i fondova Europske unije RH, 
temeljem Programa održivog razvoja lokalne 
zajednice.

Članak 3.

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

KLASA: 363-02/15-01/02
URBROJ: 2125/01-02-15-01
Gospić, 16. veljače 2015. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

Na temelju članka 9. i 10. Zakona o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11) i 
članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-
p.t.), Gradonačelnik Grada Gospića donosi

P L A N
prijma u upravna tijela 

Grada Gospića za 2015. godinu

I

Ovim Planom utvrđuje se prijam službenika i 
namještenika u upravna tijela  Grada Gospića za 2015. 
godinu.

II

Plan sadrži podatke:
  - o stvarnom stanju popunjenosti radnih mjesta u 

upravnim tijelima i  Jedinici unutarnje revizije 
Grada Gospića, 

  - planu prijma u upravna tijela Grada Gospića za 
2015. godinu.

III

U upravnim tijelima Grada Gospića i Jedinici 
unutarnje revizije Grada Gospića na dan 31. prosinca 
2014. godine zaposleno je ukupno 48 službenika i 5  
namještenika.

IV

Sukladno potrebama upravnih tijela i Jedinici 
unutarnje revizije te predviđenim financijskim 
sredstvima u Proračunu Grada Gospića za 2015. 
godinu planira se popuniti potreban broj:
  • službenika na neodređeno vrijeme:
    - 2 magistra struke ili stručna specijalista ekonomske 

struke,
    - 1 magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,
  • vježbenika
    - 1 magistar struke ili stručni specijalist pravne struke.

V

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

Klasa: 100-01/15-01/05
Urbroj: 2125/01-02-15-01
Gospić, 16. siječnja 2015. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

Na temelju članka 49. Statuta Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića„ br. 7/09, 5/10, 7/10, 
1/12, 2/13 i 3/13-p.t.) Gradonačelnik Grada Gospića 
dana 13. siječnja 2015. godine donio je 

Z A K L J U Č A K 
o sufinanciranju cijene javnog prijevoza 

redovitih učenika srednjih škola 
u razdoblju siječanj - lipanj 2015. godine

Članak 1.

Ovim Zaključkom utvrđuju se kriteriji i način 
sufinanciranja cijene javnog prijevoza redovitih učenika 
srednjih škola u razdoblju siječanj- lipanj 2015. godine.

Članak 2.

Pravo na sufinanciranje cijene javnog prijevoza 
imaju redoviti učenici srednjih škola s prebivalištem na 
području Grada Gospića, koji ispunjavaju slijedeće 
kriterije:
  1. ostvaruju pravo sufinanciranja troškova prijevoza 

sredstvima državnog proračuna, temeljem Odluke 
o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog 
prijevoza redovitih učenika srednjih škola u 
razdoblju siječanj- lipanj 2015. godine;

  2. imaju prebivalište na području Grada Gospića;
  3. prihodi po članu kućanstva do 1.500,00 kuna 

mjesečno.
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Članak 3.

Dokumentacija koju je potrebno priložiti za 
ostvarivanje navedenog  prava:
  1. Zahtjev za sufinanciranje cijene javnog prijevoza 

redovitih učenika srednjih škola (koji je sastavni 
dio ovog Zaključka ),

  2. Dokaz o visini prihoda ( jedan od dokaza ):
- Potvrda poslodavca o plaći ostvarenoj i 
isplaćenoj za sve zaposlene članove zajedničkog 
kućanstva za prethodni mjesec ili 

- Potvrda o isplati mirovinskih primanja od 
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili 

- Uvjerenje od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 
za nezaposlene osobe,

  3. Preslika osobnih iskaznica članova kućanstva,
  4. Preslika kupljene mjesečne karte,
  5. Preslika kartice tekućeg ili žiro računa 

(obavezno IBAN),
  6. Potvrda od škole da je učenik upisan u tekuću 

školsku godinu,
  7. Po potrebi ostale dokaze.

Članak 4.

Grad Gospić redovitim će učenicima koji ostvaruju 
pravo temeljem kriterija iz članka 2. ovog Zaključka 
sufinancirati trošak kupnje mjesečne karte u cijelosti.
Sredstva će se korisnicima doznačiti na tekući/žiro 
račun.

Članak 5.

Zahtjev za sufinanciranje cijene prijevoza učenici ili 
roditelji (skrbnici) podnose  u Gradskoj upravi Grada 
Gospića, Budačka 55, 53000 Gospić.

Članak 6.

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

Klasa:402-07/15-01/01
Urbroj: 2125/01-02-15-01
Gospić, 13. siječnja 2015. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

Sukladno članku 5. Pravilnika o načinu i uvjetima 
raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada 
Gospića unutar „Zone poslovnih namjena Smiljansko 
polje“ („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 01/12) i 
članku 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13 – 
pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Gospića dana 
15. siječnja 2015. godine donosi 

Z A K LJ U Č A K
o raspisivanju natječaja o prodaji građevinske 

parcele br. I1-4 u Zoni poslovnih namjena, 
Smiljansko polje

I

Raspisuje se javni natječaj o prodaji građevinske 
parcele u Zoni poslovnih namjena Smiljasko polje, 

označene kao I1-4, koja prema podacima iz 
katastarskog operata odgovara kat.čest.br. 2509/12, 
upisane u posjedovni list br. 1407, k.o. Smiljan, 
površine 13.327 m.

II

Početna prodajna cijena građevinskih parcela 
2određuje se u iznosu od 30,00 kn/m , ukoliko se na 

istima ostvaruje izgradnja objekta za industrijsko-
proizvodne sadržaje, dok se za izgradnju objekata za 
trgovačko-uslužne sadržaje određuje početna 

2prodajna cijena od 70,00 kn/m .

III

Nekretnina iz točke I ovog Zaključka prodaje se 
prikupljanjem ponuda, a prema tekstu javnog natječaja 
koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka. 

IV

Poslove raspisivanja natječaja, otvaranja, 
ocjenjivanja i usporedbi ponuda, te predlaganja odluka 
o izboru najprihvatljivije ponude, obavlja Povjerenstvo 
koje imenuje Gradonačelnik Grada Gospića na temelju 
članka 24. stavka 3. Odluke o uvjetima, načinu i 
postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu 
Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 
8/09 i 10/09).

V

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi 
Gradsko vijeće na prijedlog Povjerenstva. 

VI

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

Odredbe Pravilnika o načinu i uvjetima 
raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada 
Gospića unutar „Zone poslovnih namjena Smiljansko 
polje“, a koje se odnose na sklapanje Predugovora o 
kupoprodaji te obveze izrade geodetskog elaborata, u 
ovom slučaju se neće primjenjivati, budući da je ta 
građevinska parcela već formirana katastarska čestica, 
a kako je to navedeno u točki I ovog Zaključka i kako 
prema novom Zakonu o gradnji ne postoji obveza 
ishođenja lokacijske dozvole.

 VII

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

KLASA: 940-02/15-01/01
URBROJ: 2125/01-02-15-02
Gospić, 15. siječnja 2015. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

Na temelju članka 105. st. (3) Zakona o prostornom 
uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i članka 49. 
Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ broj 7/9, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 - p.t.), 
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Gradonačelnik Grada Gospića, dana 19. siječnja 2015. 
godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o utvrđivanju Konačnog prijedloga

V IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA 
UREĐENJA GRADA GOSPIĆA

Članak 1.

Na temelju Nacrta konačnog prijedloga V IZMJENA 
I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 
GRADA GOSPIĆA i IZVJEŠĆA O JAVNOJ RASPRAVI 
o Prijedlogu Plana Gradonačelnik Grada Gospića  
utvrđuje Konačni prijedlog  Plana.

Članak 2.

Konačni prijedlog V IZMJENA I DOPUNA 
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA 
GOSPIĆA,  sadrži tekstualni i grafički dio Plana.

Članak 3.

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

Klasa: 350-02/14-01/08
Urbroj: 2125/01-02-15-29
Gospić, 19. siječnja 2015. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

Na temelju članka 84. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 
55/11, 90/11 i 50/12) i članka 49. Statuta Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ broj 7/9, 5/10, 7/10, 
1/12, 2/12, 3/13 - p.t.), Gradonačelnik Grada Gospića, 
dana 12. veljače 2015. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o utvrđivanju PRIJEDLOGA

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
NASELJA GOSPIĆ - UPU 1

za Javnu raspravu

Članak 1.

Na temelju Nacrta prijedloga URBANISTIČKOG 
PLANA UREĐENJA NASELJA GOSPIĆ - UPU 1i 
Izvješća o prethodnoj raspravi o Nacrtu prijedloga 
Plana, Gradonačelnik Grada Gospića utvrđuje 
PRIJEDLOG  Plana za Javnu raspravu.

Članak 2.

PRIJEDLOG Plana, koji se utvrđuje za Javnu 
raspravu, sadrži tekstualni i grafički dio Plana te 
Sažetak za javnost.

Članak 3.

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

Klasa: 350-02/13-01/03
Urbroj: 2125/01-02-15-33
Gospić, 12. veljače 2015. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom 
utvrđene je pogreška u Programu rada Savjeta mladih 
Grada Gospića za 2015. godinu, objavljenom u 
“Službenom vjesniku Grada Gospića” broj 8A/14   od 
23. prosinca 2014. godine, te se daje

I S P R A V A K

Programa rada Savjeta mladih 
Grada Gospića za 2015. godinu

U završnom dijelu teksta Programa rada Savjeta 
mladih Grada Gospića, odnosno kod potpisnika 
umjesto: “Predsjednica Savjeta mladih Grada Gospića 
Ivica Perišić, v.r.”, treba stajati:

“Predsjednik Savjeta mladih Grada Gospića Ivica 
Perišić, v.r.”.

Odgovorni urednik
Slaven Stilinović, dipl.ing., v.r.
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