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  53000   Gospić,
 • USLUGA d.o.o., Bužimska 10, 53000 Gospić,

 IX  PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA, 
   ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I 
   ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU 
   PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH 
   POSEBNIM PROPISIMA, AKO JE TAJ ROK, 
   OVISNO O SLOŽENOSTI POJEDINOG 
   PODRUČJA, DUŽI OD TRIDESET DANA

Članak 10.

 Za izradu I.  Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja naselja Gospiću – UPU 1 utvrđuju se slijedeći 
rokovi:
 1. Dostava podataka i dokumentacije javnopravnih 
  tijela iz prethodnog članka za izradu Plana - u roku 
  od 15 dana,
 2. Izrada Nacrta prijedloga Plana - u roku od najviše 15 
  dana od dostave Izrađivaču podloga i zahtjeva 
  javnopravnih tijela iz prethodne točke;
 3. Izrada Prijedloga Plana – u roku od najviše 7 dana od 
  prihvaćanja Nacrta prijedloga plana
 4. Utvrđivanje Prijedloga plana za javnu raspravu – u 
  roku 7 dana od dostave korigiranog Nacrta 
  prijedloga plana
 5. Objava javne rasprave i Posebna obavijest o javnoj 
  raspravi u roku od 7 dana po dostavi Prijedloga 
  Plana, 
 6. Javni uvid u Prijedlog Plana - u trajanju od 7 dana,
 7. Javno izlaganje - tijekom trajanja javnog uvida,
 8. Izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 7 
  dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i 
  primjedbi,
 9. Izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od 
  najviše 10 dana od objave Izvješća o javnoj raspravi,
    10. Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana – 7 dana od 
  dostave Nacrta konačnog prijedloga Plana,
    11. Izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše  
  10 dana od dana utvrđivanja Konačnog prijedloga 
  Plana,
    12. Izrada Prijedloga Odluke o donošenju Plana - 7 dana 
  od dana utvrđivanja Konačnog prijedloga Plana,
    13. Dostava obavijesti sudionicima javne rasprave – u 
  roku 7 dana po upućivanju Konačnog prijedloga 
  plana Gradskom vijeću na donošenje
    14. Izrada završnog elaborata - 15 dana od dana 
  donošenja Plana.

X  IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 11.

 Izrada Plana financirat će se sredstvima iz proračuna 
Grada Gospića.

XI  ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

 Nositelj izrade dostavit će primjerak ove Odluke 
javnopravnim tijelima navedenim u članku 9. ove Odluke s 
pozivom za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice 
i propisani dokumenti) za izradu Plana u roku koji je 
propisan člankom 10. ove Odluke. Ukoliko javnopravna 
tijela ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se 
da ih nemaju. 

 Nositelj izrade će po objavi ove Odluke, obavijestiti 
javnost o izradi izmjena Plana na mrežnoj stranici Grada 

Gospića i kroz informacijski sustav prostornog uređenja.

Članak 13.

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

KLASA: 350-02/17-01/54
URBROJ: 2125/01-01-17-03
Gospić, 12. prosinca  2017. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
                GRADA GOSPIĆA

Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 20. i članka 42. stavak 1. Zakona o 
lokalnim porezima (“Narodne novine” broj 115/16, 101/17) 
i članka 33. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13 - p.t., 
7/15), Gradsko vijeće Grada Gospića, na sjednici održanoj 
dana 12. prosinca 2017. godine, donosi

O D L U K U
o gradskim porezima Grada Gospića

 
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. 

 Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza, porezni 
obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način 
obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Gradu Gospiću 
(u daljnjem tekstu: Grad).

II. GRADSKI POREZI 

Članak 2.

 Gradu pripadaju sljedeći porezi:
 1. porez na potrošnju,
 2. porez na kuće za odmor.

1. Porez na potrošnju 

Članak 3. 

 Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih 
pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, 
specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim 
objektima na području Grada.

Članak 4. 
 Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba 
koja pruža ugostiteljske usluge na području Grada.  

Članak 5. 

 Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića 
po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskom objektu, bez 
poreza na dodanu vrijednost.
 Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do 
posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
 Obveznik poreza dužan je podnijeti mjesečni izvještaj 
o obračunatom i uplaćenom porezu na propisanom 
obrascu PP-MI-PO do 20. dana u mjesecu za prethodni 
mjesec nadležnom upravnom tijelu Grada pojedinačno za 
svaki poslovni prostor.
 Obveznik poreza na potrošnju mora u svom 
knjigovodstvu osigurati sve podatke potrebne za 
utvrđivanje i plaćanje poreza na potrošnju.
 Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 % na 



Stranica 315Službeni vjesnik Grada GospićaBroj 08/17

Odluka o gradskim porezima Grada Gospića ("Službeni 
vjesnik Grada Gospića" br. 7/07, 01/08 i 08/09).

Članak 14.

 Ova Odluka objavit će se u "Službenom vjesniku 
Grada Gospića", a stupa na snagu 1. siječnja 2018. 
godine.

KLASA: 410-01/17-01/23
URBROJ: 2125/01-01-17-03
Gospić, 12. prosinca 2017. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
                GRADA GOSPIĆA

Petar Radošević, v.r.

 U skladu s člankom 108. Zakona o cestama („NN“ br. 
84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i člankom 33. Statuta 
Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 
7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-p.t., 7/15), Gradsko 
vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 12. 
prosinca 2017. godine donosi

O D L U K U
o sufinanciranju radova na sanaciji 

mosta u Klancu
I.

 Grad Gospić će sufinancirati radove koji su 
izvedeni na sanaciji mosta Klanac, kojih je nositelj 
Županijska uprava za ceste (u daljnjem tekstu: ŽUC).
 Pod radovima na sanaciji mosta podrazumijeva se 
kompletna sanacija površine kolnika i djelomična sanacija 
rasponske ploče mosta, koji dijelom pripada županijskoj 
cesti ŽC 5154 (A.G. Grad Gospić – Perušić kod D-50), koja 
je pod upravljanjem ŽUC-a, a dijelom nerazvrstanoj cesti 
ŽC 515400 ( Klanac – A.G. Gospić), koja je javno dobro u 
općoj uporabi i u vlasništvu Grada Gospića. 

II.

 Ukupna vrijednost izvedenih radova na temelju 
troškovnika iznosi 728.858,66 kuna s PDV-om, od čega 
Grad Gospić sufinancira 50 % iznosa od ukupne 
vrijednosti izvedenih radova, odnosno, 364.429,33 kuna 
s PDV-om, što je u skladu s člankom 3. Sporazuma o 
sufinanciranju, koji je zaključen između Županijske uprava 
za ceste i Grada Gospića (KLASA: 340-03/17-01/07, 
URBROJ: 2125/01-02-17-02), 24. svibnja 2017 godine.

III.

 Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u 
Proračunu Grada Gospića za 2017. godinu u okviru 
Programa P10 Održavanje i izgradnja komunalne i 
društvene infrastrukture.

IV.

 Grad Gospić će temeljem ove Odluke pristupiti 
sklapanju Ugovor o sufinanciranju sa ŽUC-om, kojim će se 
regulirati dinamika plaćanja financijskih sredstava po 
osnovi sufinanciranja te ostala prava i obveze ugovornih 
strana.

V.

 Za provedbu ove Odluke zadužuje se Gradski upravni 
odjel za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i 

osnovicu iz stavka 1. ovoga članka.
 Porez na potrošnju prihod je Proračuna Grada.

2. Porez na kuće za odmor

Članak 6. 

 Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe 
koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada. 
 Kuća za odmor je svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji 
se koriste povremeno ili sezonski.
 Kućom za odmor ne smatra se gospodarstvena zgrada 
koja služi za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i 
drugog pribora.

Članak 7. 
2 Porez na kuće za odmor plaća se 10 kuna/m  korisne 

površine kuće za odmor. 

Članak 8.

 Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor 
koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih 
nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti.
 Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor 
za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice.
 Porez na kuće za odmor ne plaća se na odmarališta u 
vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave koja služe za smještaj djece u dobi do 15 
godina.

Članak 9.

 Obveznik poreza na kuće za odmor mora nadležnom 
upravnom tijelu Grada dostaviti podatke o kući za odmor 
koji se odnose na mjesto gdje se nalazi taj objekt te korisnu 
površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku.
 Podatke iz stavka 1. ovog članka treba dostaviti do 31. 
ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.
 Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od 
dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.
 Porez na kuće za odmor prihod je Proračuna Grada.

III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 10. 

 Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, 
nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz ove 
Odluke obavljat će Gradski upravni odjel za samoupravu i 
upravu. 

Članak 11.

 Porezni obveznik dužan je Gradu - Gradskom 
upravnom odjelu za samoupravu i upravu dostaviti dokaz o 
svakoj promjeni koja utječe na utvrđivanje porezne obveze 
u roku od 15 dana od nastale promjene.

Članak 12.

 Na postupak utvrđivanja i naplate gradskih poreza te 
druga postupovna pitanja koja nisu uređena Zakonom o 
lokalnim porezima, primjenjuje se zakon kojim je uređen 
porezni postupak.   

IV.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti 
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