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REPUBLIKA HRVATSKA           

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA                        

G R A D   G O S P I Ć 

GRADONAČELNIK 

KLASA: 008-01/19-01/23 

URBROJ: 2125/01-02-20-02 

Gospić, 21. veljače 2020. godine 

 

 

 

                                                                             GRADSKO VIJEĆE GRADA GOSPIĆA 

 

PREDMET:  Izvješće gradonačelnika Grada Gospića za razdoblje  

                        srpanj – prosinac 2019. godine              

                        - dostavlja se - 

Poštovani,  

temeljem čl. 35 b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ 

br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), te 

čl. 51. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 

2/13, 3/13 - pročišćeni tekst, 7/15, 1/18, 3/20), dužnost gradonačelnika je podnijeti Gradskom 

vijeću izvješće o svome radu za razdoblje srpanj – prosinac 2019. god. 

U skladu s navedenim, u privitku dostavljam predmetno Izvješće. 

 

S poštovanjem, 

 

                                                                                                           GRADONAČELNIK 

                                                                                       Karlo Starčević 

 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=260
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=261
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=262
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=263
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=264
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=265
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=266
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=285
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=15727
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26157
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IZVJEŠĆE  

O RADU GRADONAČELNIKA  

GRADA GOSPIĆA 

(za razdoblje srpanj -prosinac 2019. godine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gospić, veljača 2020. godine 

AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA KAO NOSITELJA IZVRŠNE VLASTI  
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Kao nositelj izvršne vlasti, gradonačelnik obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada 

Gospića taksativno definirane odredbama članka 49. Statuta Grada Gospića, sve sukladno 

ovlaštenjima utvrđenim u Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te u odredbama 

niza posebnih zakona kojima se uređuje prostorno i urbanističko uređenje i planiranje, komunalno 

gospodarstvo, predškolski odgoj i obrazovanje, primarna zdravstvena zaštita i socijalna skrb, kultura, 

sport i tehnička kultura, zaštita i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarna i civilna zaštita, promet 

na području grada te ostale djelatnosti.  

Gradonačelnik utvrđuje i podnosi prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće Grada 

Gospića kao predstavničko tijelo, donosi opće i pojedinačne akte kada je za to ovlašten propisima, 

daje mišljenje o prijedlozima akata koje Gradskom vijeću podnose drugi ovlašteni predlagatelji, 

predlaže Gradskom vijeću donošenje proračuna, odluke o izvršenju proračuna te polugodišnjeg i 

godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, upravlja pokretninama, nekretninama i imovinom u 

vlasništvu grada Gospića (čija pojedinačna vrijednost ne prelazi propisani iznos).  

Odredbama Statuta Grada Gospića propisano je da gradonačelnik u poslovima iz svog 

djelokruga donosi odluke, pravilnike, zaključke, rješenja i druge akte kada je za to ovlašten zakonom, 

propisima donesenim na temelju zakona ili općim aktom Gradskog vijeća.  

Temeljem čl. 35 b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te čl. 51. Statuta 

Grada Gospića, dužnost gradonačelnika je podnijeti Gradskom vijeću polugodišnje izvješće o svome 

radu za razdoblje od srpnja do prosinca 2020.god.  Gradonačelnik kao izvršno tijelo odgovoran je 

za provođenje općih akata Gradskog vijeća te zakonitost rada i usmjeravanje rada upravnih tijela u 

obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Gospića te za nadziranje njihovog rada. 

KOLEGIJ GRADONAČELNIKA  

 

Sve akte gradonačelnik je u skladu s pripremljenim prijedlozima donosio nakon rasprave na 

sjednicama kolegija gradonačelnika. Kolegij gradonačelnika je stručno i savjetodavno tijelo 

gradonačelnika u radu kojeg sudjeluju pročelnici upravnih odjela Grada te po potrebi i drugi stručni 

službenici, ovisno o području iz kojeg je pojedini akt bio u pripremi za donošenje. U ovom 

izvještajnom razdoblju gradonačelnik je kroz održavanje kolegija donio 26 akata, koji su objavljeni u 

Službenom vjesniku Grada Gospića, a popis akata daje se u nastavku ovog izvješća. 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA- popis 

Iz svoje nadležnosti u razdoblju od srpnja do kraja prosinca 2019. godine gradonačelnik je donio 

sljedeće akte: 

1. ODLUKA o stavljanju izvan snage Odluke o visini iznosa Potpore rodilji za novorođeno 

dijete i o visini iznosa Potpore roditeljima (skrbnicima) djece s teškoćama u razvoju za 2019. 

godinu 

2. ODLUKA o visini iznosa Potpore rodiljama za novorođeno dijete i o visini iznosa Potpore 

roditeljima (skrbnicima) djece s teškoćama u razvoju za 2019. godinu 

3. RJEŠENJE o odobrenju uporabe grba Grada Gospića Biciklističkom klubu Gospić 

4. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Vijeća za prevenciju 

5. RJEŠENJA o dodjeli Pohvalnica Gradonačelnika Grada Gospića 

6. ODLUKA o sufinanciranju nabave drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola i 

obveznih udžbenika za učenike srednjih škola za 2019. godinu 

7. ODLUKA o sufinanciranju cijene javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za 

školsku godinu 2019./2020. 

8. ODLUKA o III. izmjeni Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Gospića 
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9. ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja 

10. ZAKLJUČAK o II. izmjeni Zaključka o imenovanju Povjerenstva za određivanje prioriteta 

financiranja Programa javnih potreba u sportu Grada Gospića 

11. ODLUKA o provođenju radova za opće dobro bez naknade 

12. ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja  

13. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine označene kao kat.čest.br. 322/3 k.o. Gospić 

14. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnina označenih kao k.č.br. 750, k.č.br. 751/8 i k.č.br. 4615/1, 

k.o. Klanac 

15. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na „Cjenik javne usluge prikupljanja odvoza i 

zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada“ 

16. ZAKLJUČAK o imenovanju Povjerenstva za donošenje odluka o odabiru korisnika 

kadrovskih stambenih jedinica na području Grada Gospića 

17. ZAKLJUČCI o dodjeli potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za 2019. 

godinu  

18. ODLUKA o utvrđivanju Liste deficitarnih zanimanja za koja Grad Gospić dodjeljuje 

stipendije za akademsku/školsku 2019./2020. godinu te broj i iznos stipendije 

19. ODLUKA o dodjeli jednokratne novčane pomoći povodom božićnih blagdana socijalno 

ugroženim građanima s prebivalištem na području grada Gospića 

20. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći povodom 

božićnih blagdana socijalno ugroženim građanima s prebivalištem na području grada Gospića 

21. ZAKLJUČAK o imenovanju Povjerenstva za prigovore za školsku/akademsku 2019./2020. 

godinu 

22. ZAKLJUČAK o imenovanju Povjerenstva za provjeru formalnih i administrativnih uvjeta 

natječaja za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2019./20520. godinu 

23. ZAKLKUČAK  o donošenju Plana djelovanja Civilne zaštite Grada Gospića 

24. ZAKLJUČCI o dodjeli potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za 2019. 

Godinu 

25. GODIŠNJI plan raspisivanja javnih poziva Grada Gospića za sufinanciranje programa, 

projekata i manifestacija koje provode udruge za 2020. godinu 

- PRILOG 

26. ODLUKA o visini iznosa Potpore roditeljima za novorođeno dijete i o visini iznosa 

Potpore roditeljima   (skrbnicima) djece s teškoćama u razvoju za 2020. godinu 

Uz navedene akte, Gradonačelnik je tijekom izvještajnog razdoblja na temelju članka 49. Statuta 

Grada Gospića donio i druge akte kojima se ostvaruje obavljanje poslova iz djelokruga rada Grada, 

propisanih zakonom, podzakonskim aktima kao i  općim aktima Grada Gospića.  

 Gradonačelnik je utvrdio (ili se očitovao o predloženim aktima) te Gradskom vijeću Grada 

Gospića uputio prijedloge akata koji su uvršteni u dnevni red te raspravljeni i doneseni na 8 održanih 

sjednica Gradskog vijeća u ovom izvještajnom razdoblju.  

 Prijedlozi akata koji su na donošenje upućeni Gradskom vijeću također su prethodno 

pripremljeni, raspravljeni i konačno utvrđeni na sjednicama Kolegija gradonačelnika.  

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE  
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Gradsko vijeće je u izvještajnom razdoblju iz svog djelokruga te temeljem upućenih prijedloga 

gradonačelnika i tijela ovlaštenih za predlaganje akata gradskom vijeću, donijelo sljedeće akte. 

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA- popis 

1. ODLUKA o osnivanju prava građenja u korist Udruge Depaul – Hrvatska 

2. ODLUKA o namjeri osnivanja Udruge „Nikola Tesla Network – Mreža Nikola Tesla” 

3. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Nagrada Grada Gospića za životno djelo” – prof. 

dr.sc. Josipu Fajdiću 

4. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića” – prof. Grgi Rupčiću 

posmrtno 

5. DLUKA o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića” – Josipu Vrkljanu, dipl. ing. 

građ. 

6. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2019. godinu  

7. ODLUKA o komunalnom redu 

8. ODLUKA o prihvaćanju Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta 

„Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Gospić-Lički Osik-

Perušić” 

9. ODLUKA o III. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2019. godinu 

10. ODLUKA o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada 

Gospića za 2019. godinu 

11. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte 

društvenih djelatnosti za 2019. godinu 

12. ODLUKA o izmjnama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama 

13. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o 

vrstama i opsegu redovitog programapredškolskog odgoja i obrazovanja za područje Grada 

Gospića u pedagoškoj godini 2019./2020. 

14. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o 

povećaju opsega 10-satnog redovitog programa Dječjeg vrtića Pahuljica, u matičnom vrtiću u 

Gospiću u pedagoškoj godini 2019./2020.  

15. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o 

povećanju broja zaposlenika u Dječjem vrtiću Pahuljica, u matičnom vrtiću u Gospiću u 

pedagoškoj godini 2019./2020. 

16. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti za prijavu na LAG Natječaj iz 

Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020. za provedbu Mjere 7.4.1. 

„Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 

stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” 

koja je usklađena s tipom operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. 

      - PRILOG 

17. ODLUKA o darovanju nekretnine u vlasništvu Grada Gospića GRADSKOM DRUŠTVU 

CRVENOG KRIŽA GOSPIĆ 

18. POLUGODIŠNJI izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 1. siječnja 

od 30. lipnja 2019. godine 

19. III. izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2019. godinu 

20. ODLUKA o IV. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2019. godinu 

21. ODLUKA o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Gospića 

22. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Gospića 
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23. ODLUKA o osnivanju prava služnosti na poslužnim nekretninama u k.o. Gospić i k.o. Lički 

novi u korist trgovačkog društva USLUGA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju 

24. ODLUKA o zamjeni nekretnina između Grada Gospića i pravne osobe 

25. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića 

26. ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja 

Grada Gospića 

27. ODLUKA o II. izmjeni Programa javnih potreba u školstvu za 2019. godinu 

28. ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića 

29. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

Pahuljica o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Pahuljica 

30. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

Pahuljica o vrstama i opsegu redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za 

područje Grada Gospića u pedagoškoj godini 2019./2020. 

31. IZMJENE i dopune Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića za 2019. godinu 

32. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Gospića 

33. PRORAČUN Grada Gospića za 2020. godinu i projekcije za 2021.i 2022. godinu 

34. PLAN razvojnih programa Grada Gospića za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu 

35. ODLUKA o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2020. godinu 

36. ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o prestanku važenja Odluke o prirezu porezu na 

dohodak Grada Gospića 

37. ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada 

Gospića 

38. PROGRAM javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2020. 

godinu 

39. PROGRAM javnih potreba u školstvu za 2020. godinu 

40. PROGRAM javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2020. 

godinu 

41. PROGRAM javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2020. godinu 

42. PROGRAM javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Gospića za 2020. godinu 

43. PROGRAM javnih potreba udruga od interesa za Grad Gospić za 2020. godinu 

44. PROGRAM javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2020. godinu 

45. PROGRAM građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 

46. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 

47. PROGRAM radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2020. godinu 

48. PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu 

49. PROGRAM utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području 

posebne državne skrbi za Grad Gospić za 2020. godinu 

50. PROGRAM utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru na području Grada Gospića za 2020. godinu 

51. PROGRAM korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Grada Gospića za 2020. godinu 

52. PLAN raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu 

53. PLAN razvoja sustava Civilne zaštite na području Grada Gospića za 2020. godinu 

54. ANALIZA stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Gospića za 2019. godinu 
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55. ZAKLJUČAK o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Gospića za 2020. 

godinu 

56. IV.IZMJENE i dopune Proračuna Grada Gospića za 2019. godinu 

57. II IZMJENE Plana razvojnih programa Grada Gospića za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. 

godinu 

58. ODLUKA o V. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2019. godinu 

59. ODLUKA o agrotehničkim mjerama za uređivanje, održavanje poljoprivrednih rudina i 

posebnih mjera zaštite od požara na području Grada Gospića 

60. ODLUKA o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području 

Grada Gospića 

61. ODLUKA o produženju prava osobne služnosti tvrtki STRABAG d.o.o. za građevinske 

poslove, na kat. čest. br. 243/19 k.o. Lički Novi 

62. ODLIKA o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima 

63. ODLUKA o II. izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada 

Gospića za 2019. godinu 

64. ODLUKA o III. izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2019. godinu 

65. ODLUKA o izmjenama Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 

dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2019. godinu 

66. ODLUKA o izmjeni Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada 

Gospića za 2019. godinu 

67. ODLUKA o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2019. godinu 

68. ODLUKA o II izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2019. godinu 

69. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. 

godinu 

70. ODLUKA o III. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2019. godinu 

71. ODLUKA o II. izmjenama i dopunama Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte 

društvenih djelatnosti za 2019. godinu 

72. ODLUKA o II. izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova 

u državnom vlasništvu na području posebne sržavne skrbi za Grad Gospić za 2019. godinu 

73. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2019. godinu 

74. ODLUKA o izmjenama i dopunama Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. 

godinu 

75. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. 

godinu 

76. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Gospića u razdoblju od 2015. 

do 2019. godine 

- IZVJEŠĆE o stanju u prostoru Grada Gospića z razdoblju od 2015. do 2019. godine 

AKTI VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA GOSPIĆA 

1. ODLUKA o izboru predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Gospića 

2. ODLUKA o izboru zamjenika predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Gospića 

3. ODLUKA o izboru Povjerenstva za provedbu izbora predsjednika i zamjenika predsjednika 

Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Gospića 

AKTI SAVJETA MLADIH GRADA GOSPIĆA 

1. ODLUKA o izboru predsjednika Savjeta mladih Grada Gospića 
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2. ODLUKA o izboru zamjenika predsjednika Savjeta mladih Grada Gospića 

 

DODJELA JAVNIH PRIZNANJA I NAGRADA 

Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 15. srpnja 2019. godine donijelo je: 

- Odluku o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića“ Josipu Vrkljanu, dipl. ing. 

građ., za dugogodišnji i značajan doprinos razvoju i popularizaciji malonogometnog i hrvačkog sporta 

na području Grada Gospića. 

- Odluku o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića“ prof. Grgi Rupčiću 

posmrtno za iznimna postignuća na područjima književnog stvaralaštva, publicistike i obrazovanja. 

- Odluku o dodjeli javnog priznanja „Nagrada Grada Gospića za životno djelo“ prof. dr. 

sc. Josipu Fajdiću, za iznimna postignuća trajne vrijednosti na unaprjeđenju i razvoju medicinske 

znanosti te naročit doprinos u promociji i očuvanju identiteta i kulturne baštine Gospića i  Like.  

Priznanja i nagrada dobitnicima uručeni su na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada 

Gospića održanoj 22. srpnja 2019. god. 

Također, povodom obilježavanja blagdana Sv. Marije Magdalene - Dana Grada Gospića  - 

Gradonačelnik Grada Gospića dodijelio je 19 Pohvalnica Gradonačelnika Grada Gospića za postignute 

iznimne rezultate studentima u visokoškolskom obrazovanju i učenicima za postignute iznimne 

školske rezultate (s područja Grada Gospića). 

 

JAVNOST RADA GRADONAČELNIKA  

 

Kvalitetan rad Gradske uprave i gradonačelnika od iznimne je važnosti za lokalnu zajednicu 

stoga javnost ima pravo kontinuiranog i pravovremenog uvida u njega. S ciljem osiguranja dostupnih 

informacija u razdoblju od siječnja do kraja lipnja 2019. godine redovno je ažurirana službena 

internetska stranica Grada Gospića www.gospic.hr i facebook stranica Grada Gospića. 

Redovno održavanje internetske i facebook stranice neophodno je u današnjem vremenu kada 

do svih potrebnih informacija građani dolaze upravo putem interneta. Stoga su tijekom navedenog 

razdoblja na stranicama objavljivane sve novosti vezane uz rad gradonačelnika, Gradskog vijeća, rad 

upravnih odjela i sam Grad Gospić.  

Ujedno, kako bi se podigla razina opće informiranosti građana o radu lokalne samouprave, 

redovno su svi lokalni i nacionalni, tiskovni, radijski, televizijski i elektronički mediji izvještavani o 

svim aktivnostima Grada putem priopćenja za medije i poziva za medije kako bi izravno sudjelovali 

na istima i samim time objektivno i pravovremeno izvijestili javnost o svim događanjima. Grad 

Gospić time je osigurao popraćenost, kako na lokanoj tako i na nacionalnoj razini. 

Savjetovanja s javnošću provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili 

izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću 

dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Gospića. 

Opća načela, standardi i mjere za savjetovanje s javnošću u postupcima donošenja općih propisa i 

drugih akata uređeni su Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13. i 

85/15.), koji se na odgovarajući način primjenjuje na tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave. Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu 

prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz 

određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i 

http://www.gospic.hr/
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uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti. Uz svaki nacrt 

dokumenta o kojem se provodi savjetovanje s javnošću objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili 

izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići. O svakom provedenom savjetovanju objavljuje 

se i Izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji nisu usvojeni. Svoje 

prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena građani mogu 

uputiti putem obrasca, koji je dostupan uz pojedini Nacrt dokumenta. 

Sve domaće i strane fizičke i pravne osobe prema Zakonu o pravu na pristup 

informacijama imaju pravo  na jednak način i pod jednakim uvjetima na pristup traženim 

informacijama.  Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti. U 

izvještajnom razdoblju zaprimljena su 4 takva zahtjeva na koje je u zakonskom roku odgovoreno.  

  Isto tako, gradonačelnik je u izvještajnom razdoblju nastavio s redovitim prijemima  

sugrađana, društava, udruga kako bi se pristupilo rješavanju određenih problema, ali isto tako kako bi 

se prihvatile kritike, sugestije i prijedlozi građana, a sve na dobrobit lokalne samouprave.  

UČINKOVITA I OTVORENA GRADSKA UPRAVA  

 

 Upravna tijela Grada Gospića čine upravni odjeli sa unutarnjim ustrojstvenim jedinicama.  

Dobra suradnja gradonačelnika sa zamjenicima,  pročelnicima upravnih tijela kao i sa ostalim 

službenicima gradske uprave od iznimne je važnosti za kvalitetan rad i funkcioniranje izvršne vlasti na 

ostvarivanju rezultata i postizanju zadanih ciljeva.  

 

GRADSKI UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU 

 

Odsjek za društvene djelatnosti obavlja poslove iz područja društvenih djelatnosti: kulture, 

tehničke kulture, sporta, brige o djeci predškolske dobi, odgoja i osnovnog obrazovanja, socijalne 

skrbi, zdravstva, informiranja udruga građana i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.  

U  proteklom izvještajnom razdoblju nastavljeno je provođenje sljedećih programa iz područja  

društvenih djelatnosti:   

Potpora roditeljima za  novorođeno dijete 

Roditelji koji imaju prebivalište na području Grada Gospića najmanje 6 mjeseci do dana 

podnošenja zahtjeva ostvaruju pravo na navedenu potporu. 

 

Proširenje kapaciteta Dječjeg vrtića „Pahuljica“ 

Grad Gospić na sjednici Gradskog vijeća usvojio je Odluke kojima se omogućuje proširenje opsega 

programa Dječjeg vrtića Pahuljica Gospić.  Usvajanjem Odluka omogućuje se Dječjem vrtiću 

Pahuljica upis djece koja su zbog nedostatnog kapaciteta smještaja ostala prikraćena za mogućnost 

pohađanja  vrtića, konkretno, programa jaslica. 

Od pristiglih 104 zahtjeva za upis djece u vrtić odobreno je, prema postojećim kriterijima upisa, 46 

zahtjeva dok je Dječji vrtić Pahuljica odbio upisati 58 polaznika. Usvojenim Odlukama i usvajanjem 

Rebalansa proračuna od strane Gradskog vijeća, na prijedlog gradonačelnika, omogućilo se proširenje 

opsega programa, uređenje novih prostorija u Dječjem vrtiću za još 4 skupine jasličke dobi te 

otvaranje novih radnih mjesta. Zbog povećanja potreba zaposlilo se još  9 zaposlenika od kojih 8 
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odgojiteljica i jedna spremačica, a sva djeca zaposlenih roditelja dobila su mogućnost pohađanja 

redovitog 10-satnog programa Dječjeg vrtića Pahuljica. 

Gradu Gospiću povećanje broja djece u vrtiću veliko je zadovoljstvo, ali ujedno i izazov. Ovim su 

postupkom na zadovoljstvo roditelja stvoreni uvjeti da sva djeca mogu dobiti priliku pohađati vrtić u 

svom gradu. 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića faza 2. prijavljen je na Zahtjev za iskaz interesa za 

sufinanciranje projekata u 2019. godini prema Programu podrške brdsko-planinskim područjima koji 

za cilj ima pridonijeti njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju u skladu s njihovim 

posebnostima i načelima održivog razvoja. 

Nakon postupka odabira projekata, između Grada Gospića i Ministarstva regionalnog razvoja i 

fondova Europske unije potpisan je Ugovor o sufinanciranju Projekta ulaganja u objekte dječjih vrtića, 

faza 2. kojim je Gradu Gospiću dodijeljeno 200.000,00 kn kojim će se dovršiti radovi na obnovi 

dječjeg igrališta Dječjeg vrtića Pahuljica Gospić što će rezultirati sasvim novim izgledom, 

poboljšanom sigurnosti i specijaliziranim didaktičkim igralima na gumiranim sigurnosnim podlogama 

koja će pozitivno utjecati na motorički razvoj djece.  

Ukupna vrijednost projekta je 455.971,00 kn. Navedeni projekt predstavlja nastavak projekta kojim je 

u 2018. godini uređeno igralište u Dječjeg vrtića Pahuljica na Ličkom Osiku i dio igrališta u Gospiću. 

Produženi boravak učenika 

Produženi boravak također je jedan od programa Grada Gospića. Živimo u užurbanom 

vremenu koje nameće suvremene trendove u obiteljskom životu. Grad tako omogućuje produženi 

boravak za učenike Osnovne škole dr. Jure Turića u Gospiću i u Osnovnoj školi „Dr. Franjo 

Tuđman“ Lički Osik u Ličkom Osiku. Grad Gospić za ovaj program financira plaće za 2 učitelja i 2 

kuharice. 

Pomoćnici u nastavi 

Projektom „Korak prema jednakosti“ koji je Grad Gospić prijavio na Otvoreni poziv na dostavu 

projektnih prijedloga Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika 

učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim 

ustanovama, faza III., osigurana su sredstva za rad pomoćnika u nastavi s učenicima s teškoćama za 

razdoblje od školske godine 2017./2018. do 2020./2021. Nakon provedene ocjene kvalitete projekta od 

strane Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, projekt Grada Gospića je dobio 

maksimalnih 100 bodova. 

Ukupna vrijednost projekta je 2.899.315,20 kn, od čega Europska unija iz Europskog socijalnog Fonda 

financira 91,99 % ukupnih troškova, odnosno 2.667.000,00 kn, dok je udio sufinanciranja Grada 

8,01%, odnosno 232.315,20 kn. 

U školskoj godini 2019./2020. je zaposleno 7 pomoćnika u nastavi. 
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Cilj projekta je doprinijeti jačanju socijalne uključenosti i integracije u odgojno-obrazovne procese za 

učenike s teškoćama s područja Gospića, osiguravanjem uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih 

postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje. 

Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva 

Projektom„U zagrljaju zdrave prehrane 3“,kojeg je Grad Gospić prijavio na Javni poziv 

„Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk. godina 2018 – 2019.)“, 

osigurana je besplatna prehrana u školama partnerima: Osnovnoj školi dr. Jure Turića, Osnovnoj školi 

dr. Franje Tuđmana Lički Osik i Osnovnoj školi dr. Ante Starčević Pazarište Klanac u školskoj godini 

2018. – 2019.  

Ukupna vrijednost projekta je 323.956,37 kn i u 100% iznosu je financiran iz Fonda europske pomoći 

za najpotrebitije (FEAD) u okviru Operativnog programa za hranu i/ ili osnovnu materijalnu pomoć za 

razdoblje 2014.-2020. 

Projekt „U zagrljaju zdrave prehrane 4“ Grad Gospić je prijavio naOtvoreni trajni Poziv na dostavu 

projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 

2019. –2020.)“, raspisan od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a 

koji je usmjeren na ublažavanje najtežih oblika dječjeg siromaštva i to u vidu podjele hrane djeci u 

školama. Projektna prijava je ocijenjena s maksimalnim brojem bodova te se uskoro očekuje 

potpisivanje Ugovora.  

Cilj projekta je doprinijeti povećanju kvalitete života, smanjenju rizika od siromaštva i socijalne 

isključenosti za 254 učenika iz socijalno ugroženih obitelji s područja Gospića  kroz osiguravanje 

besplatne prehrane u školama. Ukupna vrijednost projekta je 250.675,06 kn i u 100% iznosu je 

financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru Operativnog programa za 

hranu i/ ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020.  

Partneri u projektu su Osnovna škola dr. Jure Turića, Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik i 

Osnovna škola dr. Ante Starčević Pazarište Klanac. 

Sufinanciranje cijene prijevoza učenika 

Grad Gospić redovitim učenicima srednjih škola koji ostvaruju pravo temeljem Odluke o 

sufinanciranju cijene javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 

2019./2020. sufinancira trošak kupnje mjesečne karte u cijelosti. 

Stipendiranje studenata  

Dodijeljene su 24 stipendije za školsku/akademsku godinu 2018./2019. od toga 12 učenicima 

srednjih škola i 12 studentima grada Gospića i 34 stipendije za školsku/akademsku godinu 

2019./2020. od toga 18 učenicima srednjih škola i 16 studentima grada Gospića temeljem Pravilnika o 

stipendiranju učenika i studenata grada Gospića. 

 

Shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda  
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Program koji se provodi u tri osnovne škole u školskoj godini 2019./2020. kojima je Grad 

Gospić osnivač. U okviru Školske sheme voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi kontinuirano kroz 

cijelu školsku godinu učenicima se nudi besplatni zaseban obrok u okviru školske prehrane. 

Program se provodi radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih 

proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece.  

Program predškole 

 Provodi se pri Osnovnoj školi dr. Ante Starčević Pazarište Klanac, financijska sredstva su 

namijenjena za naknade voditelja programa.  

Ostale aktivnosti: 

Da kontinuirano brinemo o važnosti i kvaliteti obrazovanja djece i mladih očituje se kroz niz 

navedenih programa. Također, želimo navesti niz provedenih aktivnosti koji smo pored redovnih 

programa doprinijeli kvaliteti obrazovanja na području Grada Gospića. 

 

Tamburaški sastav osnovne škole „Dr. Franjo Tuđman Lički Osik“, djeluje pri osnovnoj 

školi u dvije skupine, Grad Gospić izdvaja sredstva za naknadu voditelja tamburaškog sastava. 

 

Grad Gospić izdvaja financijska sredstva za program rada Učeničkih društva Osnovne škole 

„Dr. Franjo Tuđman Lički Osik“ kojeg čine Klub mladih tehničara „Nikola Tesla Lički Osik“, Školski 

sportski klub „ Povratak“ i Učenička zadruga. Osnovnoj školi dr. Jure Turića, Gospić  osiguravaju se 

financijska sredstva za programe rada izdavanja Učeničkog lista „Marta“, rad Folklorne skupine 

„Degenija“ i Glazbeno - scenske skupine a u Osnovnoj školi dr. Ante Starčević Pazarište Klanac za 

program rada Školskog sportskog kluba „Dragovoljac“ i  program rada Folklorne skupine. 

Škola u prirodi se provodi u Osnovnoj školi dr. Jure Turića, Gospić i u Osnovnoj školi dr. 

Ante Starčević, Pazarište-Klanac kojim se financira odlazak djece na terensku nastavu sukladno 

programu škola.   

EKO - škola se provodi u Osnovnoj školi dr. Jure Turića, Gospić i Osnovnoj školi dr. Ante 

Starčević Pazarište Klanac sa ciljem poboljšanja i unaprjeđenja života u skladu sa zaštitom okoliša. 

Grad Gospić plaća članarinu za navedene škole Udruzi Lijepa naša za provođenje programa 

međunarodnih Eko – škola.  

Uz sve navedeno, isto tako, u izvještajnom razdoblju izvršena su znatna ulaganja u objekte 

ustanova kojima je Grad Gospić osnivač s ciljem njihove zaštite i povećanjem funkcionalnosti.  

Povodom obilježavanja Dječjeg tjedna u suradnji sa Osnovnim školama, Ustanovama u 

kulturi i udrugama organizirano je niz aktivnosti za djecu kao što su; lutkarske predstave, likovne 

radionice, radionice i predstave za djecu i sl., treba istaknuti da su sve aktivnosti bile besplatne. 

Djece iz Dječjeg vrtića i učenici Osnovnih škola tradicionalno su došla u posjet 

gradonačelniku Grada Gospića.  

 

Provođenje socijalnog programa 

 Skrbeći za one najugroženije skupine građana, Grad Gospić je zadržao postignutu razinu 

socijalne zaštite putem različitih oblika novčane pomoći (troškovi stanovanja, troškovi ogrjeva, 

pravo na plaćanje pogrebnih troškova, pomoć za nabavu školskih udžbenika, besplatan obrok 
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učenicima osnovnih škola, pravo na božićnicu), također su osigurana sredstva roditeljima za 

novorođeno dijete i sredstva za potporu roditeljima (skrbnicima) djece s teškoćama u razvoju, 

utvrđenih Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Gospića. Grad Gospić je pružatelj usluge Privremenog 

smještaja beskućnika koji se odobrava prema preporuci Centra za socijalnu skrb Gospić. 

Prvi put ove godine Grad Gospić je radno sposobne korisnike zajamčene minimalne naknade uključio 

u rad za opće dobro bez naknade. Samostalnoj narodnoj knjižnici Gospić je bila potrebna pomoć pri 

pripremanju knjižne građe za transport i transport iste. Grad Gospić je sa 12 gore navedenih osoba 

potpisao Ugovor o radu za opće dobro bez naknade. Sve je odrađeno prije planiranog roka. 

Novčana potpora roditeljima (skrbnicima) djece u s teškoćama razvoju 

Kroz socijalni program Grad Gospić je isplatio novčane potpore roditeljima (skrbnicima) djece 

s teškoćama u razvoju.  

Provođenje humanitarno-socijalnog programa 

Grad Gospić brine i o osobama treće životne dobi  kroz program „Pomoć osobama u potrebi u 

lokalnoj zajednici“ koji provodi Gradsko društvo Crvenog križa Gospić, u vidu pomoći potrebitim 

osobama treće životne dobi kroz pomoć u kući te zdravstvenu i socijalnu zaštitu.  

 

Financiranje rada udruga i njihovih programa 

Kroz  Javni poziv za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija u području djece, 

mladih i zajednice sufinancirani su programi, projekti i manifestacije vezane za djecu i mlade, a 

samim time i razvoj zajednice (obilježavanje prigodnih datuma, održavanje radionica, priredbi i 

aktivnosti za djecu i mlade, provođenje širih društvenih akcija te drugih akcija i aktivnosti za dobrobit 

djece, mladih i zajednice). 

Kroz Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata u području zdravstvene zaštite i 

socijalne skrbi Grada Gospića financirane su udruge koje djeluju na području Grada Gospića u 

sljedećim programskim područjima i to:  

a) za programsko područje prevencije zdravlja i ranog otkrivanja bolesti 

Važnost programa je u tome da se vodi sustavna briga o kronično bolesnim osobama čime će se 

postići bolja kvaliteta življenja oboljelih kao i uključivanje istih u društvo, također, omogućavanje 

preventivnih pregleda te samim time otkrivanje i sprječavanje daljnjeg razvoja komplikacija bolesti. 

Povezivanje bolesnika sa liječnicima i specijalistima te sprječavanje daljnjih zdravstvenih 

komplikacija.  

b) za programsko područje pomoći starijim i nemoćnim osobama 

Sufinanciranje programa, projekata i aktivnosti koji se odnose na humanitarno socijalne programe 

koji će se provoditi u vidu pomoći starijim i nemoćnim osobama, odnosno osobama treće životne dobi.  

Pomoć će se provoditi u vidu pomoći u kući te zdravstvene i socijalne zaštite.  

c) za programsko područje preventivnih programa 

Preventivni programi su programi koji se bave problematikom zlouporabe droga kao i 

problematikom nasilja između djece i mladih te zaštitom djece, mladih i njihovih obitelji, socijalnim 

uključivanjem mladih s problemima u ponašanju u društvu, te djelotvornijom provedbom 

izvaninstitucionalnih mjera za maloljetne počinitelje kaznenih djela kao i provođenje dopunskih i 

alternativnih usluga u lokalnoj zajednici. 
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Preventivni programi namijenjeni su prevenciji bilo koje vrste ovisnosti i nasilja, unaprjeđenju 

zdravlja, prevenciji bolesti te smanjenju rizičnih ponašanja i štetnih navika djece, mladih i odraslih 

osoba u zajednici.  

d) za programsko područje programa pomoći djeci s teškoćama u razvoju 

Ovo programsko područje se bavi problemima djece s teškoćama u razvoju  i njihovih obitelji, 

organizacijama programa za djecu s posebnim potrebama u suradnji sa stručnjacima, drugim 

udrugama i drugom djecom, te rad na ostalim zadacima u cilju poboljšanja i razvoja kvalitete života 

djece i njihovih obitelji. 

      Grad Gospić također financira rad brojnih kulturnih (kulturno-umjetničkih društava, likovne 

udruge, pjevačkog zbora i dr.…) i  braniteljskih udruga. 

Gradski program obilježavanja kampanje za borbu protiv obiteljskog nasilja nad 

ženama provodio se u suradnji sa Gradskim društvom Crvenog križa Gospić, te osnovnim i srednjim 

školama sa područja Grada Gospića, Ministarstvom unutarnjih poslova i Policijskom upravom Ličko-

senjske županije.  Provodile su se akcije prigodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 

– 22. rujna –Projekt „Lily“ . 

Gradski program u svrhu izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom - ovim 

Programom želimo osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima omogućiti što bolju integraciju u 

uređenu, dostupnu i prilagođenu zajednicu. U 2019. godini smo kupili pogon za elektromotorna 

invalidska kolica za jednu osobu s invaliditetom.  

ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I RURALNI RAZVOJ- PROJEKTI 

 

Bespovratne potpore u poljoprivredi 

Budući je Akcijski plan potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića krajem 2018. 

godine stupio van snage, pristupilo se izradi novog Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom 

razvoju. Za potpore isplaćene na temelju Javnog poziva u 2018. obavljane su terenske kontrole.  

Gradsko vijeće grada Gospića je na sjednici održanoj 13. lipnja 2019. godine na temelju pozitivnog 

mišljenja Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti, usvojilo 

PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU GRADA GOSPIĆA ZA 

RAZDOBLJE 2019. – 2022. (Službeni vjesnik Grada Gospića 04/2019).  

Na temelju navedenog Programa, Gradonačelnik Grada Gospića je raspisao dva Javna poziva za 

dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju (17. srpnja i 16. listopada 2019.) te je, nakon 

provedenog postupka odabira, odobrena ukupno 41 potpora ukupne vrijednosti 382.831,81 kuna.  

Osim mjera obuhvaćenih navedenim Programom, Gradonačelnik Grada Gospića donio je Odluku o 

sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja goveda u 2019.godini s ciljem poboljšanja genetske kvalitete 

u stočarstvu uz stručni nadzor. Grad je u 2019. godini izdvajao 100,00 kuna po prvom umjetnom 

osjemenjivanju goveda vlasnicima od 1-19 plotkinja, a za vlasnike koji posjeduju 20 i više krava i 

junica iznos subvencije iznosi je 150,00 kuna po osjemenjenom govedu. 

Razvojni centar Ličko-senjske županije 
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Djelatnik Odsjeka je član projektnog tima zaduženog za provedbu projekta „Razvojni centar Ličko-

senjske županije“ kojemu je nositelj Ličko-senjska županija. Ukupna vrijednost projekta iznosi 

18.998.571,52 HRK, a bespovratna sredstva u iznosu od 18.608.890,41 HRK financiraju se iz 

Europskog fonda za regionalni razvoj. Glavni cilj projekta Razvojnog centra Ličko-senjske županije 

usmjeren je na stvaranje središnjeg mjesta za pružanje profesionalnih poslovnih usluga poduzetnicima 

i ulagačima na području Ličko-senjske županije te razvoj poduzetništva kroz usluge inkubatora, 

akceleratora i postrojenja za preradu voća i meda, s naglaskom na olakšavanje i stimuliranje 

poslovanja poduzetnika početnika i postojećih poduzetnika.Trenutno su u tijeku radovi na izgradnji i 

opremanju zgrade Razvojnog centra.  

Radionice“Apiterapija – proizvodnja i korištenje pčelinjih proizvoda“ i „Izrada prirodnih 

krutih sapuna 

U organizaciji Grada Gospića održane su radionice pod nazivom „Apiterapija – proizvodnja i 

korištenje pčelinjih proizvoda“ kojoj je cilj je bio približiti polaznicima mogućnosti u pčelarstvu te 

povezivanje sa ruralnim turizmom kroz ponudu pčelinjih proizvoda (med, propolis, matična mliječ, 

pelud, vosak), te radionica „Izrada prirodnih krutih sapuna“   koja za cilj ima upoznati polaznike da su 

svi proizvodi na prirodnoj bazi i mogu se proizvoditi na poljoprivrednim gospodarstvima te tako 

omogućiti osobama koje se bave poljoprivredom i turizmom da upotpune svoju ponudu. 

PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA KOJI SE FINANCIRAJU/SUFINANCIRAJU 

SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE 

Odsjek za gospodarstvo i ruralni razvoj također provodi niz projekata koji su u cijelosti ili u 

određenom postotku financirani ili sufinanacirani iz Europskih fondova. U izvještajnom razdoblju 

provedeni su ili se provode sljedeći projekti.  

Jačanje novih znanja i obrazovanje nezaposlenih osoba 

Gradu Gospiću odobrena su bespovratna sredstava za projekt pod nazivom „Odškrinimo vrata 

zapošljavanju“ u iznosu od 478.758,40 kuna. Sredstva su dodijeljena iz Europskog socijalnog fonda u 

100 % iznosu u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ na poziv 

„Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“. Ugovor o dodjeli 

bespovratnih sredstava sklopljen je sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 

kao Upravljačkim tijelom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje kao Posredničkim tijelom razine, a 

projekt se provodi u partnerstvu sa Pučkim otvorenim učilištem „Dr. Ante Starčević“ iz Gospića koje 

će osigurat stručno-iskustvenu pomoć u provedbi projekta. 

Razdoblje provedbe projekta je 24 mjeseca, a cilj projekta je kroz jačanje stručnih znanja i vještina 

povećati mogućnost za zapošljavanje 30 nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina s 

područja Gospića, koji će kroz provođenje odabranih verificiranih programa za obrazovanje odraslih 

unaprijediti svoja znanja i kompetencije i postati konkurentniji na tržištu rada te na taj način umanjiti 

rizik od socijalne isključenosti i siromaštva. 

Grad Gospić je sukladno željama i sposobnostima nezaposlenih osoba odabrao 4 verificirana 

programa: za poslove rukovatelja/ice kombiniranim građevinskim strojem, za poslove rukovatelja/ice 

rovokopačem, jednostavni poslovi vrtlara/ice i poslovi vizažista/ice. Prva skupina polaznika krenula je 

s edukacijama u svibnju 2019. godine te je na kraju praktičnog dijela nastave 16 dugotrajno 
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nezaposlenih osoba steklo javnu ispravu o obrazovanju/osposobljenosti s mogućnosti upisa u e-radnu 

knjižicu.  

Trenutno se formira druga skupina polaznika navedenih programa.  

Uvođenje e-računa 

Grad Gospić partner je na CEF projektu „Croatian elnvoicing for Localand Regional Authorities“ 

(CroatianIn-Lo-Re), CEF Action No. 2017-HR-IA-0143. Zajednički je to projekt koji se financira iz 

sredstava Instrumenta za povezivanje Europe u području telekoma (Connecting Europe Facility, CEF), 

a usmjeren je ka promociji i ubrzanju primjene eRačuna u Republici Hrvatskoj između tijela državne i 

javne vlasti, kao i javnih i privatnih poduzeća, poboljšanjem postojećeg tehničkog i organizacijskog 

okruženja za razmjenu elektroničkih računa. 

Nositelj projekta koji ujedno ima i ulogu Koordinatora između Partnera je Ministarstvo gospodarstva, 

poduzetništva i obrta. Vremensko trajanje projekta je 12 mjeseci, a vrijednost projekta: 765.769,00 

EUR-a od čega 75% sufinancira Europska komisija. 

Cilj projekta: Poticanje širenja i ubrzanje korištenja strukturiranog elektroničkog računa od strane 

javne uprave, nacionalno i prekogranično, kroz osiguravanje tehničkih i operativnih preduvjeta tijela 

javne uprave za integraciju sa središnjom platformom „eRačun za državu“ 

Grad Gospić osigurao je dostupnost primjene e-Računa u javnoj nabavi što je i zakonska obveza od 

01. prosinca 2018. godine te se nalazi u u Registru primatelja sustava e-Račun za državu koji je 

dostupan na FINA-im stranicama. 

Poslovni partneri mogu račune dostavljati putem javno dostupne web aplikacija koja ne zahtjeva 

nikakvu tehničku prilagodbu, ili ukoliko su korisnici usluge e-Računa Fine ili nekog drugog 

informacijskog posrednika, račune nam mogu slati i tim kanalom. 

Rekonstrukcija šumskih prometnica u šumskom kompleksu „Zapadni dio uz jezero Kruščica“ 

Rekonstrukcija šumskih prometnica u šumskom kompleksu „Zapadni dio uz jezero Kruščica“ projekt 

je koji je Grad Gospić prijavio na natječaj iz podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu 

vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.3. 

„Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 

2014. – 2020.  

Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja iznosi 4.071.008,65 kn, uz 100% financiranje Europske unije iz 

Programa ruralnog razvoja.  

Ovim će se projektom rekonstruirati postojeća šumska cesta, koja u sadašnjem obliku i sadašnjem 

stanju ne zadovoljava propisane tehničke uvjete za šumske ceste. Također će se povećati razina 

protupožarne zaštite, racionalizirati troškovi šumarskih radova (uzgajanja, zaštite, uređivanja i dr.), 

omogućiti lakši pristup lovištu, a predmetna prometnica bi imala i naglašenu turističku, rekreativnu te 

ostale općekorisne funkcije.Radovi su u tijeku.  
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Sanacija krovišta na zgradi Javne vatrogasne postrojbe Gospić  

Projekt „Sanacija krovišta na zgradi Javne vatrogasne postrojbe Gospić“ također je prijavljen na 

Zahtjev za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema Programu podrške brdsko-

planinskim područjima koji za cilj ima pridonijeti njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju u 

skladu s njihovim posebnostima i načelima održivog razvoja. 

Nakon postupka odabira projekata, između Grada Gospića i Ministarstva regionalnog razvoja i 

fondova Europske unije potpisan je Ugovor o sufinanciranju kojim je Gradu Gospiću dodijeljeno 

150.000,00 kn dok je ukupna vrijednost projekta 263.187,50 kn.  

Biciklističko odmorište „Stara šterna Milankovac“ 

Na javni poziv Ministarstva turizma temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2019.g. 

prijavljen je projekt uređenja biciklističkog odmorišta „Stara šterna Milankovac“ u naselju Lički Osik.  

Svrha projekta je unaprjeđenje biciklističke infrastrukture, turističke kvalitete i sadržaja namijenjenih 

cikloturizmu. Cilj je odmorište staviti u funkciju turizma i nadograditi javnu cikloturističku 

infrastrukturu na području Gospića. Vrijednost investicije iznosi 120.670,00 kuna. Ličko-senjska 

županija je bila prihvatljiv prijavitelj te joj je Grad Gospić dodijelio suglasnost za provedbu projekta.  

Održivost projekta: nakon provedbe vlasnik Grad Gospić će financirati održavanje i upravljati 

imovinom. Ministarstvo turizma temeljem Odluke o odabiru projekata i dodjela potpora odobrilo je 

sredstva za provedbu projekta. 

Projekt Energetska obnova zgrade Osnovna škola Dr. Franje Tuđmana 

U tijeku je izvođenje radova na projektu Energetske obnove zgrade Osnovna škola Dr. Franje 

Tuđmana na adresi Riječka 2, Lički Osik prijavljen je na Javni poziv Energetska obnova i korištenje 

obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora.  

Cilj projekta je smanjiti negativne učinke na okoliš kroz provedbu 4 mjere energetske učinkovitosti na 

zgradi OŠ Dr. Franje Tuđmana na adresi Riječka 2, Lički Osik u svrhu ostvarenja doprinosa smanjenju 

potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Mjere energetske učinkovitosti su: (1) Vanjska 

ovojnica, (2) strop prema negrijanom, stropovi prema tavanu, (3) zamjena kotla na biomasu i (4) 

zamjena rasvjetnih tijela. Provedbom navedenih mjera očekuje se smanjenje godišnje potrošnje 

primarne energije za 791.605,92 kWh i smanjenje CO2 za 190 t/god te se uvodi korištenje OIE u 

predmetnoj zgradi.  

Ukupna vrijednost projekta je 5.176.454,13 kn, od čega je 2.457.004,35 kn sufinancirano EU 

sredstvima, a 2.719.449,78 kn sufinancira Grad Gospić. 

Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje grada Gospića 

Grad Gospić je nositelj projekta Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje grada 

Gospića, grada Otočca i općine Plitvička Jezera, kojim bi se za sve korisnike osigurao pristup 

internetu sa brzinama od najmanje 100Mbit/s. Plan razvoja širokopojasne infrastrukture odobren je od 
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strane HAKOM-a, te je projekt fazi prijave na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za 

dodjelu bespovratnih sredstava “Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće 

generacije (NGA) u NGA bijelim područjima”, raspisan od strane ministarstva regionalnog razvoja i 

Fondova Europske unije. 

Socijalna uključenost osoba starije životne dobi 

„Zlatno doba“ naziv je projekta s kojim se Grad Gospić javio na natječaj raspisan od strane 

Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku iz sredstava Europskog socijalnog 

fonda u 100% iznosu. 

Kroz projektne aktivnosti omogućit će se prijevoz osobama starije životne dobi u obavljaju 

svakodnevnih aktivnosti (do liječnika, stomatologa, frizera, brijača, crkve, trgovine, banke i slično), 

socijalna uključenost i druženje putem kreativnih radionica i izleta, educiranje članova obitelji o 

zdravstvenim i socijalnim specifičnostima starijih osoba te edukacija koja će omogućiti stručnjacima 

dodatna znanja, vještine i iskustva neophodna za pružanje kvalitetnih usluga. Uz Gospić sličnu 

problematiku sa odlaskom mladih i ostajanjem starijih samih u vlastitim domovima ima i Knin, Ogulin 

te Satnica Đakovačka stoga će se projektne aktivnosti edukacije provoditi i na tim područjima.  

Vrijednost projekta iznosi 544.954,09 kuna i doprinosi kako socijalnoj tako i ekonomskoj komponenti 

budući će se za vrijeme trajanja projekta zaposliti koordinator. Projektna prijava je u faziodluke o 

prigovoru.  

Promocija zdravlja i prevencija bolesti 

Na raspisani poziv Ministarstva zdravlja „Promocija zdravlja i prevencija bolesti“ Grad Gospić 

prijavio je projekt pod nazivom „Okreni list“ čije su projektne aktivnosti usmjerene jačanju svijest o 

promociji zdravlja i prevenciji bolesti. Projektne aktivnosti odnose se na edukacije u svima naseljima 

grada Gospića i preventivne preglede. 

Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu, a vrijednost projekta 

iznosi 263.618,19 kuna.  

Za navedeni projekt je dana 23. srpnja 2019. godine potpisan  Ugovora o dodjeli bespovratnih 

sredstava te su projektne aktivnosti u tijeku.  

Sredstva iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekta 

Grad Gospić prijavio se u kolovozu 2018. sa zahtjevom za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje 

provedbe EU projekta na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu od strane Ministarstva 

regionalnog razvoja i fondova Europske unije.  

Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata 

na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih 

sredstava iz fondova EU.  



19 
 

Udio sredstava za sufinanciranje određuje se prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne te je Gradu 

Gospiću koji se nalazi u VI skupini dodijeljen maksimalan iznos za sufinanciranje vlastitog učešća za 

projekt „Promicanje održivog razvoja kroz revitalizaciju i povećanje privlačnosti šume Jasikovac“ u 

iznosu od 363.474,21 kuna. Sredstva se pravdaju i potražuju i tijekom 2019.g. sukladno Zahtjevima za 

nadoknadom sredstava nakon odobrenja SAFUa. 

Promicanje održivog razvoja kroz revitalizaciju i povećanje privlačnosti šume Jasikovac 

Gradu Gospiću odobreno je sufinanciranje projekta iz Operativnog programa „Konkurentnost i 

kohezija 2014.-2020.“ u sklopu poziva za dodjelu bespovratnih sredstava KK.06.1.2.02, Promicanje 

održivog razvoja prirodne baštine.  

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.920.128,70 kn, od čega su bespovratna sredstva u iznosu od 

2.570.353,39 kuna. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je sklopljen sa Ministarstvom 

regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao Upravljačkim tijelom i Središnjom agencijom za 

financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije kao Posredničkim tijelom razine 2.  

Projekt se provodi u partnerstvu sa Hrvatskom gorskom službom spašavanja Stanica Gospić, Ličkom 

ekološkom akcijom i Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim 

prirodnim vrijednostima na području Ličko-senjske županije. 

Projektne aktivnosti: 

- Izrađena je Komunikacijska strategija; 

- izrađen Akcijski plan upravljanja posjetiteljima  

- Izrađen logo projekta, rad učenice 6 razreda OŠ dr Jure Turić Gospić; 

- Završili radovi postavljanja informacijskog centra, garderobe za posjetitelje, sjednice i 

vidikovca te čišćenje šume i uređenje javnih površina i postavljanje rasvjete; 

- Završili radovi uređenja i opremanja dječjeg igrališta, fitness vježbališta, vježbališta za 

penjanje i montaža amfiteatra, postavljanje i opremanje poligona za pse, boćališta te komunalnih 

sadržaja (stalci za bicikle, klupe i koševi); 

- dizajn i tisak promotivnih materijala završen; 

- završilo uvođenje sustava praćenja, evidencije i kontrole posjetitelja te Internet hot spota 

- u tijeku postavljanje putokaza i signalizacije za slijepe i slabovidne; 

- Partner na projektu Lička ekološka akcija, u osnovnim i srednjim školama na području 

Gospića održala je edukacije, nabavila alat za provedbu edukacija i radionica za izradu herbarija 

- Partner HGSS Stanica Gospić održali edukacije i radionice 

- U tijeku nabava revizije projekta i organizacija završne konferencije 

Cilj projekta je doprinijeti održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini 

putem povećanja privlačnosti, očuvanja bioraznolikosti te uspostave boljeg upravljanja posjetiteljima 

odredišta prirodne baštine šuma Jasikovac koja se nalazi na području ekološke mreže Natura 2000. 

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije 

Predstavnici Grada Gospića sudjeluju u provedbi projekta „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje 

Ličko-senjske županije“ koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u okviru OP ULJP 2014. – 

2020. - Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza lll. Grad Gospić sudjelovao je sa 
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prijedlozima u izradi Programa dodjele potpora male vrijednosti za samozapošljavanje pripadnicima 

ranjivih skupina . 

Projekt “Nabava strojeva i opreme za održavanje javnih površina” 

Na temelju javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja 

komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2019. godini Ministarstva 

graditeljstva i prostornog uređenja dodijelilo je Gradu Gospiću sredstva za nabavku komunalne 

opreme i strojeva za održavanje javnih površina naselja. 407 jedinica lokalne samouprave dostavilo je 

574 projektna prijedloga od kojih će 181 projekt Ministarstvo sufinancirati. 

Cilj projekta Grada Gospića je ujednačavanje usluga obavljanja komunalne djelatnosti održavanja 

javnih površina na području svih naselja Gospića, a vrijednost iznosi 250.000,00 kuna. 

Nakon potpisa ugovora sa dobavljačem, Grad Gospić je s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga 

uređenja 17. rujna 2019. Potpisao Ugovor o sufinanciranju projekta te je nabavljena oprema i strojevi 

dodijeljena trgovačkom društvu „Komunalac Gospić“ d.o.o. koje će ih koristiti u svom redovnom 

radu. 

Projekt “RAISE Youth” 

RuralAction for InnovativeandSustainableEntrepreneurship for Youth – RAISE Youth projekt 

dobitnik je donacije od 3.100.000 € darovnice iz grant sheme Europskog gospodarskog prostora i 

Kraljevine Norveške (EEA andNorwayGrantsFund for YouthEmployment) koja je dio sporazuma 

prema kojem Island, Lihtenštajn i Norveška rade na smanjenju društvenih i gospodarskih nejednakosti 

u Europi. 

Svrha projekta je doprinijeti osiguravanju poštenog i produktivnog rada mladima kroz socijalnu 

inovaciju na ruralnom području Hrvatske, Bugarske, Rumunjske i Španjolske. Specifični cilj projekta 

je pilotirati i promovirati inovativni RAISE Model (samo) zapošljavanja za mlade NEET populaciju 

utemeljeno na održivom agrobiznisu u 4 ruralne regije EU koji se suočavaju sa visokom stopom 

nezaposlenosti mladih i sa raseljavanjem. 

RAISE projekt provodi 7 partnera: (Leader) GTF – Inicijativa za održivi rast (Hrvatska), Gender 

projekt za Bugarsku (Bugarska), AUR – Nacionalna udruga stručnjaka za ljudske resurse 

(Rumunjska), CASARRUBUELOS CITY COUNCIL (Španjolska), FUNDECYT-PCTEX 

(Španjolska), GoodworksInnovationAgency EWIV (Austrija) i Grad Gospić. 

Od aktivnost koje sklopu projekta provodi Grad Gospić, vrijedi istaknuti da su zaposleni voditelj i 

koordinator projekta na 30 mjeseci koji su zaduženi za provedbu ostalih projektnih aktivnosti.  

Projekt uređenja plaže na rijeci Novčici 

Grad Gospić projekt pod nazivom „Plaža na obali rijeke Novčice” namjerava prijaviti na Javni poziv 

za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u 2020. godini temeljem Programa razvoja javne turističke 

infrastrukture Ministarstva turizma.  
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Jedan od osnovnih dokumenata potrebnih za prijavu je Odluka jedinice lokalne samouprave o 

utvrđivanju lokacije za kupanje (kupališta) kojom se, između ostalog, prikazuje ocjena o kakvoći 

površinskih voda za kupanje. 

Upravo zbog toga, sa za Zavodom za javno zdravstvo LSŽ je sklopljen Ugovor o provođenju 

Programa praćenja kakvoće vode za kupanje na planiranom kupalištu koji je u prethodnom razdoblju 

proveden. 

Osim spomenute Odluke jedinice lokalne samouprave o utvrđivanju lokacije za kupanje (kupališta), 

osnovni uvjet koji mora biti ispunjen je i izrađena sva projektna dokumentacija zbog čega se pristupilo 

izradi glavnog i idejnog projekta te ishođenju svih potrebnih dozvola.  

Osnaži se i djeluj – reci ne korupciji 

Na poziv na dostavu projektnih prijedloga „Suradnja organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti na 

prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika“ Grad Gospić je prijavio projekt 

“Osnaži se i djeluj – reci ne korupciji“ ukupne vrijednosti 1.737.204,00 kn.  

Cilj projekta je dati doprinos prevenciji korupcije, uspostavi dobrog vladanja, vladavine prava, 

transparentnosti rada i odlučivanja gradskih institucija kroz jačanje lokalnog nevladinog sektora, 

izgradnju partnerstva s lokalnim OCD i povećanje znanja i vještina kada se radi o korupciji. Projektna 

prijava je trenutno u postupku procjene kvalitete.  

Lifting za socijalne stambene zgrade  

Grad Gospić je partner na projektu „Lifting za socijalne stambene zgrade“ kojeg je, nositelj projekta, 

tvrtka Optimus Elevator prijavila na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Jačanje poslovanja 

društvenih poduzetnika". Projektna prijava je predana u prosincu.  

Izgradnja dječjeg igrališta u Ličkom Osiku 

Grad Gospić je projekt izgradnje dječjeg igrališta na Ličkom Osiku prijavio na LAG natječaj iz 

Lokalne razvojne strategije LAG-a Lika za razdoblje 2014.2020. za provedbu Mjere 7.4.1. „Ulaganja 

u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 

slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ koja je usklađena s tipom operacije 

7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.. 

Glavni cilj projekta je, izgradnjom dječjeg igrališta u naselju Lički Osik, doprinijeti poboljšanju 

kvalitete života na ruralnom području kroz unaprjeđenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 

stanovništvo. 

Ciljane skupine i krajnji korisnici ovog projekta su obitelji s područja naselja Lički Osik i naselja u 

blizini koji će koristiti dječje igralište. provedbom projekta će se doprinijeti podizanju društvenih 

standarda kroz stvaranje uvjeta za ostanak mladih obitelji na području naselja Lički Osik, koje je 

drugo najveće naselje na području grada Gospića sa 1914 stanovnika, od čega 49,63% čini 

stanovništvo mlađe životne dobi (do 35 godina starosti).Ukupna vrijednost projekta je 472.985,12 kn.  
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KIC ON AIR 

Na javni poziv Ministarstva kulture prijavljen je projekt pod nazivom „KIC ON AIR“, u vrijednosti 

535.613,07 kuna i u potpunosti se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda. Projekta prijava 

se, nakon provedene administrativne provjere, nalazi u postupku ocjene kvalitete.  

Cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete medijskog izvještavanja i jačanje kapaciteta 4 medijska 

djelatnika za rad usmjeren na socijalnog uključivanje ranjivih skupina stanovništva – osoba starije 

životne dobi i osoba s invaliditetom, kroz povećanje njihove vidljivosti i društvu putem medijskih 

sadržaja na prostoru slušanosti Radio Gospića. 

Zasadi drvo – ne budi panj 

Građanska inicijativa Dani kolektivne sadnje drveća „ZASADI DRVO NE BUDI PANJ“ pokrenuta je 

s idejom da svatko zasadi drvo i na taj način doprinese  poboljšanju vlastite životne sredine, a ujedno 

dade svoj doprinos borbi protiv klimatskih promjena. 

Inicijativi su se pridružili Grad Gospić, Udruga Lička ekološka akcija, Gospić, Uprava šuma – 

Podružnica Gospić, The  Plitvice Times j.d.o. Zagreb, Komunalac, Gospić d.o.o., Odjel za nastavničke 

studije u Gospiću, Sveučilište u Zadru, OŠ dr. Jure Turića Gospić, OŠ dr. Ante Starčević Pazarište 

Klanac, OŠ Dr. Franje Tuđmana Lički Osik . 

Sadnice šljive donirao je turistički magazin The Plitvice Times j.d.o. Zagreb, a ostale sadnice žive 

ograde i javora Uprava šuma – Podružnica Gospić. 

MANIFESTACIJE  

 

Srpanj u Gospiću 

 

Grad Gospić u suradnji s  gradskim ustanovama pripremio je bogat i šarolik program povodom 

Dana grada i blagdana svete Marije Magdalene. Sva događanja za počela su 4.srpnja i trajala su cijeli 

mjesec.  Bilo je tu mnoštvo kulturnih, sportskih i društvenih događaja koji su bili iznimno posjećeni. 

Središnji događaj bila je proslava Dana Grada Gospića i blagdana sv. Marije Magdalene  uz na nastup 

TS Gazde 21.srpnja, a  dan kasnije  klape Rišpet.  

 

Tesla- power of lights  

 

Povodom obilježavanja 163. obljetnice rođenja Nikole Tesle u organizaciji Grada Gospića i 

Turističke zajednice Grada Gospića održan je bogat program prepun sadržaja vezanih uz život i djelo 

genija koji je svojim izumima promijenio svijet. 

Ples na svili i nastup grupe Atomi u svjetlećim kostimima oduševili su mnogobrojnu publiku.  Mlađe 

posjetitelje posebno je razveselio vlakić koji je cijelu večer vozio  “Putevima Nikole Tesle”, odnosno 

obilazio sve zgrade u Gospiću  koje su vezane uz život ovoga velikana. Posebnu pozornost publike 

izazvao je  laser-show, odnosno izvanredni svjetlosni efekti popraćeni glazbom koji su obojili Trg. 

Posjetitelji su se zaustavljali i u ulici Vile Velebita fotografirajući se ispod instalacije kišobrana 

popularno nazvane  “umbrella sky” koja je uz postavljenu izložbu dječjih radova polaznika Dječjeg 

vrtića Pahuljica osvježila vizualni izgled šetališta. Uz sve ovo posjetitelji su mogli uživati i u ponudi 
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vrhunskih vina i sireva uz glazbeni nastup grupe Diktatori. Gospićani su s velikim oduševljenjem i u 

odličnom raspoloženju proslavili Teslin rođendan. 

Jesen u Lici 

Grad Gospić i ove godine bio je suorganizator manifestacije Jesen u Lici, na kojoj su se okupili brojni 

proizvođači, OPG-i, udruge i KUD-ovi kako bi prezentirali sva bogatstava svojega zavičaja.  

I ove godine otvorena je 10. Izložbe ovaca pasmine lička pramenka i 4. Izložbe goveda pasmine buša. 

Održano je i proglašenje rezultata 17. ocjenjivanja meda 13. ocjenjivanja sira i 11. ocjenjivanja rakije. 

Dodijeljena su  priznanja najuspješnijim izlagačima na izložbi Jesen u Lici 2019., kao i nagrade 

Turističke zajednice Grada Gospića – Zeleni cvijet. 

Prosinac u Gospiću  

Grad Gospić u suradnji s POU Dr. Ante Starčević Gospić, TZ Grada Gospića i Kulturno-

informativnim centrom Gospić organizirao je bogat program manifestacije Prosinac u Gospiću. Od 6. 

do 31. prosinca posjetitelji su mogli uživati u blagdanskoj čaroliji na Trgu Stjepana Radića uz mnoštvo 

događanja, sadržaja za djecu i odrasle. Klizalište, glazbeno-plesne predstave na ledu, radionice, 

koncerti,  šarolika gastronomska ponuda i kuhano vino. 24. prosinca, na Badnjak pripremili smo 

druženje s građanima, a 31. prosinca iznimno uspješan i posjećen doček Nove godine u podne na Trgu 

Stjepana Radića.   

FINANCIJE 

 

Odsjek za proračun i računovodstvo obavlja poslove vođenja financijskog i materijalnog 

poslovanja Grada: izrade i izvršenja proračuna i godišnjeg i polugodišnjeg obračuna proračuna Grada, 

razrez i naplatu prihoda koje pripadaju Gradu, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje 

knjigovodstvenih evidencija, vođenje poslova osiguranja imovine Grada, te druge poslove na području 

financija.  

 

U razdoblju siječanj- srpanj 2019. godine najznačajnije aktivnosti bile su usmjerene na: financijsko 

izvještavanje i planiranje, razvoj financijskog upravljanja i kontrola, koordinacija aktivnosti vezanih 

na sastavljanje i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti, aktivnosti i priprema potrebne dokumentacije 

radi obavljanja revizije poslovanja grada. Proračun Grada Gospića za 2019. godinu, konsolidiran 

je, sa planiranim svim prihodima proračunskih korisnika i rashodima financiranim iz istih. 

 

Ukupno od  1. 1. do 31.12. 2019. ostvareni su prihodi od 76.705.030,53 kn od čega su prihodi Grada 

69.445.456,80 kn, a prihodi proračunskih korisnika su 7.259.573,73 kn. Izvršeni su rashodi u iznosu 

od 74.458.396,05 kn, čime je ostvaren višak od 2.246.634,48 kn kojim će se pokriti  manjak 

prethodnih godina.  

 

KOMUNALNA DJELATNOST, STANOVANJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITA OKOLIŠA  

 

U Gradskom upravnom odjelu za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 

obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na: funkcioniranje i razvoj komunalnog 

gospodarstva, utvrđivanje obveznika komunalne naknade, vođenje evidencije komunalne naknade, 
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komunalnog doprinosa,  i spomeničke rente kao i prisilna naplata istih, poslove 

komunalnog, prometnog i poljoprivrednog  redarstva,  gospodarenje nekretninama u vlasništvu Grada, 

vođenje registra nekretnina Grada te vođenje registra e-Nekretnina,  gospodarenje i zakup javnih 

površina, kontrolu i uređenje prometa,  gospodarenja prostorom Grada Gospića kroz uređenje 

građevinskog zemljišta, prostorno i urbanističko planiranje, izdavanja građevinskih i lokacijskih 

dozvola te drugih akata vezanih uz gradnju, zaštitu okoliša,  sustavno gospodarenje energijom 

primjenom energetske učinkovitosti, javna rasvjeta, održavanje nerazvrstane prometnice s okolišem, 

održavanje zelenih površina, izgradnja i održavanje komunalne i socijalne infrastrukture, sudjelovanje 

u pripremi i provođenju postupaka javne nabave iz nadležnosti upravnog tijela, praćenje mogućnosti 

kandidiranja projekata iz djelokruga rada upravnog tijela, koordinaciju i suradnju s komunalno 

trgovačkim društvima, ustanovama i tijelima u  čijoj je nadležnosti izgradnja i održavanje 

infrastrukture i drugi poslovi. 

1. Za grad sa smiješkom 

U provedbi je i projekt „Za grad sa smiješkom“ koji je Grad Gospić prijavio na Otvoreni poziv na 

dostavu projektnih prijedloga Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom 

gospodarenju otpadom. 

Cilj projekta je doprinijeti jačanju svijesti građana o važnosti odgovornog postupanja sa otpadom, kroz 

provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti, a sve s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže 

na odlagališta. Ciljane skupine programa su svi građani grada Gospića, žene, umirovljenici, turisti, 

milenijska generacija i djeca. Naglasak projekta je stavljen na sustavnu edukaciju i komunikaciju s 

javnošću, afirmiranje pravilnog postupanja s otpadom i zaštite okoliša kao načina življenja, odnosno 

stvaranje stava u javnosti o važnosti sprječavanja nastanka otpada, odvojenog prikupljanja otpada, 

ponovne uporabe predmeta i kućnog kompostiranja, a u svrhu zaštite okoliša i zdravlja stanovništva. 

Ukupna vrijednost projekta je 532.352,48 kn, od čega 85% sufinancira Europska unija iz operativnog 

programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. 

2. Prilazna cesta do odlagališta Rakitovac u Gospiću 

Radovi na projektu „Prilazna cesta do odlagališta Rakitovac“ su završeni. Za provedbu navedenog 

projekta je Grad Gospić osigurao sredstva putem Natječaja za provedbu podmjere 7.2. “Ulaganja u 

izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive 

izvore energije i uštedu energije” – provedba tipa operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje 

nerazvrstanih cesta”iz Programa ruralnog razvoja. 

28.12.2017. donesena je Odluka o prihvatljivosti projekta, a Ugovor o financiranju je potpisan 

8.2.2018. godine.  

Ukupna vrijednost projekta je 1.816.939,31 kn, od čega se iz Programa ruralnog razvoja financira 

100%.Trenutno je u obradi zahtjev za isplatu.  

Glavni cilj projekta je doprinijeti poboljšanju kvalitete života na ruralnom području kroz unaprjeđenje 

komunalne infrastrukture rekonstrukcijom prilazne ceste do odlagališta Rakitovac.  

A. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. 
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Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu utvrđen je opis i opseg 

planiranih radova i poslova na održavanju komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova 

po djelatnostima i iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa. 

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu planirana su sredstva u 

ukupnom iznosu od 12.444.665,00 kn. Izvori sredstava za ostvarivanje Programom održavanja 

komunalne infrastrukture za 2019. godinu su planirana iz prihoda od poreza (1.050.832,00 kn), ostalih 

općih prihoda (314.100,00 kn), komunalne naknade (6.115.533,00 kn) i tekuće pomoći (4.964.200,00 

kn). 

Pod obavljanjem komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture 

podrazumijevaju se:  

- održavanje nerazvrstanih cesta (6.695.032,00 kn), 

- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima (700.000,00 kn), 

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda (100.000,00 kn), 

- održavanje javnih zelenih površina (200.000,00 kn), 

- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene (150.000,00 kn), 

- održavanje groblja (160.000,00 kn),  

- održavanje čistoća javnih površina (1.642.411,00 kn), 

- održavanje javne rasvjete (2.432.122,00 kn). 

 

Sastavni dio Programa održavanja komunalne infrastrukture je i: 

- deratizacija, dezinsekcija (50.000,00 kn), 

- veterinarske usluge (264.100,00 kn),  

- sanacija divljih odlagališta otpada (51.000,00 kn). 

 

Na održavanja ispod tijekom razdoblja od 01.07.2019. do 31.12.2019. utrošeno je sredstava 

1.643.456,39 kn 

- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, 

- održavanje javnih zelenih površina, 

- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, 

- održavanje čistoća javnih površina, 

 

Na održavanja nerazvrstanih cesta tijekom razdoblja od 01.07.2019. do 31.12.2019. utrošeno 

je sredstava 1.941.597,83 kn 

- Na održavanja ispod tijekom razdoblja od 01.07.2019. do 31.12.2019. utrošena su sredstva: 

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda (81.350,00 kn), 

- održavanje groblja (160.285,44 kn),  

- održavanje javne rasvjete (1.335.937,79 kn). 

 

Tijekom razdoblja od 01.07.2019. do 31.12.2019. odrađeni su slijedeći radovi. Izgrađen je 

pristupni put Kruškovac-groblje (utrošena sredstva iznose 67.244,50kn). Asfaltirani su dijelova 

nerazvrstane ceste na području Grada Gospića (Donje Pazarište nerazvrstana cesta 0804 Velika Plana, 
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nerazvrstana cesta 0803 Velika Plana, nerazvrstana cesta 0810 Donje Pazarište,  nerazvrstana cesta 

0921 Poljarska ulica Gospić, nerazvrstana cesta 1608 Medak-Brezik, nerazvrstana cesta 0603 Bužim-

Uzelci. Vrijednost radova na održavanju je iznosila 555.132,31kn. Proširenje put Štulinac-Donje 

Pazarište, vrijednost radova iznosi 56.250,00kn. Nasipavani su makadamski putevi po mjesnim 

odborima (Aleksinica, Barlete, Bilaj, Bužim, Debelo Brdo, Donje Pazarište, Kalinovača, Klanac, Lički 

Novi, Lički Ribnik, Mogorić, Mušaluk, Široka Kula, Vrebac i Žabica), radovi iznos 193.950,00kn. 

B. Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 

 

Programom građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu na području Grada Gospića 

planirana je gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabava opreme za 2019. godinu za: 

javne površine, nerazvrstane ceste, groblja, javnu rasvjetu, gradnju građevina za gospodarenje 

komunalnim otpadom i program energetske učinkovitosti. Programom građenja komunalne 

infrastrukture za 2019. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 10.49.882,00 kn.  

Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture na području Grada Gospića za 2019. 

godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određuje se gradnja objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture za:  

- nerazvrstane ceste (3.104.075,00 kn);  

- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet vozilima (923.419,00 kn);  

- javne zelene površine (1.847.101,00 kn);  

- građevine i uređaji javne namjene (100.000,00 kn);  

- javna rasvjeta (115.000,00 kn);  

- groblja (106.504,00 kn);  

- gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom (669.039,00 kn);  

 

Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture na području Grada Gospića za 2019. 

godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određuje se gradnja objekata i 

uređaja za:  

- program energetske učinkovitosti (3.544.744,00 kn). 

 

Od planiranih projekata za 2019. godinu završena je rekonstrukcija ceste prema odlagalištu 

otpada Rakitovac, završena je rekonstrukcija dijela ceste Barlete, završena je izgradnja nogostupa do 

osnovne škole dr. Jure Turić. Započeta je izgradnja ceste na relaciji Vaganac-Kruščica, započeta je 

revitalizacija šume (parka) Jasikovac,  

C. Program radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2019. godinu 

 

Programom radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2019. godini 

planirana su sredstva u iznosu od 387.032,00 kn.  

 

D. Komunalno i prometno redarstvo 

 

U tijeku 2019. godine djelokrug rada komunalnog redarstva bio je usmjeren na: 
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- održavanje čistoće i čuvanje javnih površina  (ceste, ulice, trgovi, parkovi, zelene površine i 

druge javne površine), 

- korištenje i zauzimanje javnih površina, 

- skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom, 

- uklanjanje protupravno postavljenih objekata, naprava i predmeta, 

- uklanjanje snijega i leda 

- držanje domaćih životinja i kućnih ljubimaca, 

- kontrola provođenja ugovorenih usluga sa Veterinarskom ambulantom Gospić (Prikupljanje 

pasa lutalica, kastracija pasa, mikro čipiranje pasa i zbrinjavanje lešina) 

- kontrola provođenja mjera deratizacije javnih površina i objekata 

- kontrolu oštećenja kolnika, nogostupa, prometne signalizacije i sl. 

- kontrolu zahvata u prostoru koji nisu građenje sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji i dr. 

 

U periodu od 01.07.2019. do 31.12.2019 . godine aktivnosti komunalnog redarstva odvijale su se kako 

je prikazano u tablici: 

Redni Opis postupanja / podneska Broj nadzora/ 

broj   Prijava/Rješenja 

1 Zapisnik komunalnog redara - razna postupanja 6 

2 Nalog za postavljanje snjegobrana 10 

3 Obavijest za uklanjanje protupravno postavljenih predmeta 4 

4 Popis pasa na području Grada 305 

5 Nalog za uređenje okućnice 8 

6 Obavijest razna  12 

7 Prijava nadležnoj građevinskoj inspekciji 1 

8 Podnošenje odštetnog zahtjeva 1 

9 Očitovanje prema drugim tijelima 4 

10 Izdane Obavijesti o počinjenom prekršaju 3 

11 Nalog o uklanjanju domaćih životinja 2 

12 Financiranje čipiranja pasa – broj/iznos (100,00 kn po psu) 128/12.800,00 

13 Sufinanciranje sterilizacije pasa - broj/iznos (375,00 kn po psu) 12/4.500,00 

14 Obavijest o uklanjanju vozila sa javne zelene površine 19 

15 Uklanjanje lešina broj/iznos ( nije došla zadnja faktura) 9/8.977,50 

16 Zbrinjavanje pasa lutalica broj/iznos 12/36.750,00 
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17 Nadzor nad izdanim Rješenjima o korištenju javnih površina 60 

18 Nadzor nad izdanim Suglasnostima za izvođenje radova 6 

   
 

E. Komunalni doprinos, posebni uvjeti građenja, potvrda na glavni projekt, privremena 

regulacija prometa, i dr. 

 

 

IZVJEŠĆE O RIJEŠENIM  PREDMETIMA  ZA DRUGU POLOVICU 2019. GODINE: 

 

AKTIVNOSTI 
   PREDMETI 

ZAPRIMLJENI 

 U 2019. GOD. 

 

PREDMETI  

PRENEŠEN

I 

IZ 2018. 

GOD. 

UKUPNO 

RIJEŠENO 

PREDMETA 

UKUPNO 

RIJEŠEN

O 

PREDME

TA 

U 2019. 

GOD. 

NERJEŠE

NO 

OSTAJE 

ZA  

RIJEŠITI 

U 2020. 

GOD. 1.- 6. 7.- 12. 
 

1.- 6. 7.-12. 

RJ. KOMUNALNI DOPRINOS 

– NOVA IZGRADNJA 

10 30 0 10 30 40 0 

RJ. KOMUNALNI DOPRINOS 

- LEGALIZACIJA 

44 45 4 44 49 93 0 

POSEBNI UVJETI GRAĐENJA 12 18 0 12 18 28 0 

POTVRDA NA GLAVNI 

PROJEKT 

10 18 0 10 18 28 0 

PRIVREMENA REGULACIJA 

PROMETA 

7 15 0 7 15 22 0 

SUGLASNOST I UVJETI ZA 

RADOVE NA CESTAMA 

9 8 0 9 8 17 0 

PRIPREMA I IZRADA 

TROŠKOVNIKA 

13 9 0 13 9 22 0 

 

Komunalni doprinos:  

Plan za 2019. godinu: 1.306.997,00 kn 

Realizacija za razdoblje 01.07.2019. do 31.12.2019. godine: 348.222,39 kn 

Komunalna naknada:  

Plan za 2019. godinu: 6.899.562,00 kn 
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Realizacija za razdoblje 01.07.2019. do 31.12.2019. godine: 4.081.932,64 kn 

Naknada za legalizaciju objekata:  

Plan za 2019. godinu: 94.000,00 kn 

Realizacija za razdoblje 01.07.2019. do 31.12.2019. godine: 21.741,65 kn 

Spomenička renta:  

Plan za 2019. godinu: 132.500,00 kn 

Realizacija za razdoblje 01.07.2019. do 31.12.2019. godine: 60.309,44 kn 

Doprinos za šume:  

Plan za 2019. godinu: 321.500,00 kn 

Realizacija za razdoblje 01.07.2019. do 31.12.2019. godine: 179.954,73 kn 

F. Ostalo 

 

KIOSCI I MONTAŽNI OBJEKTI 

Prema planu lokacija za postavljanje kioska i manjih montažnih objekata donesenog 06. lipnja 2018. 

godine, i Izmjeni i dopuni plana od 09. prosinca 2019 godine 

Grad Gospić   ima zaključeno 7 Ugovora o korištenju  javnih površina (kiosci, montažni objekti ). 

Tijekom 2019 godine raspisan je javni natječaj za dodjelu 2 lokacije  (K-5 . K-8) , Pristupilo se 

produženju 2 Ugovora o zakupu javnih površina (kiosk Lički Osik Tisak  K-7 i kiosk Tušak Budačka 

K-2), te  za iste izdana  Rješenja o uvjetima postavljanja kioska 

Koncem 2019. godine prema planu lokacija  4 lokacije su slobodne (K-1, K-4, MO-1, MO-3)   .   

Oznaka Lokacija Namjena   

K-1 Gospić,  Ulica Vile Velebita – 

šetalište 

prodaja tiskovina 

 

Sporazumi raskid Ugovora 

TISAK d.d. 

15.11.2018.  

K-2 Gospić, Budačka ulica, nasuprot 

kućnog broja 1 

prodaja  pekarskih 

proizvoda 

Ugovor TUŠAK d.d.  

zaključen  do 31.12.2025. 

 

K-3 Gospić, Budačka ulica, nasuprot 

kućnog broja 1 

prodaja tiskovina Ugovor TISAK d.d.  zaključen  

do 01.03.2025. 

 

K-4 Gospić, Kaniška ulica, ispred 

kućnog broja 27 

prodaja tiskovina 

 

Sporazumni raskid Ugovora 

08.06.2017. 

 

K-5 Gospić, Smiljanska ulica, 

nasuprot kućnog broja 40 

prodaja tiskovina 

 

 

 

Ugovor Tisak  do 01.02.2025. 

K-6 Gospić, Kaniška ulica, 

parkiralište ispred kućnog broja 

prodaja pekarskih 

proizvoda 

Ugovor TUŠAK d.d.  

zaključen  do 07.03.2021.  
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K-7 Lički Osik, Trg hrvatskih žrtava 

Široke Kule, ispred kućnog 

broja 3  

prodaja tiskovina 

 

Ugovor TISAK d.d. Ugovor  

zaključen  od  01.05.2019. do 

01.05.2024.  

 

 

MO -1 Gospić, Trg Stjepana Radića  Prodaja suvenira 

 

 

 

 

MO -2 Gospić, Trg Stjepana Radića Prodaja hrane i pića Ugovor KKM j.d.o.o. Ugovor 

zaključen  do 09.07.2023. 

 

MO -3 Gospić, Trg Stjepana Radića Prodaja slastica 

 

 

 

 

K - 8 Gospić, Smiljan Prodaja hrane i pića Započet postupak natječaja u 

2019, realizirano početkom 

2020. – Ugovor do 01.2.2025 

 

PRIVREMENA KORIŠTENJA JAVNIH POVRŠINA – OSTALE JAVNE POVRŠINE 

Tijekom 2019. godine  izdano je 89 Rješenja  o privremenom korištenju javnih površina koje se 

koriste privremeno na temelju podnesenog Zahtjeva i čije trajanje može biti najduže do 30 dana, a 

izdaju se uoči prigodnih manifestacija, cirkusa, luna parka, zabavnih radnji, raznih prezentacija, 

promotivnih akcija, postavljanje štandova, vitrina pokraj kioska, građevinskih radova(skele i sl. ) 

,oglašavanja  , humanitarnih akcija, političkih aktivnosti i sl.  

UGOSTITELJSKE TERASE 

Grad Gospić  koncem 2019. ima zaključeno  21 Ugovor o korištenju  javnih površina (ugostiteljske 

terase) .  Od toga 14 stalnih ugostiteljskih terasa (godišnjih ) i 7 sezonskih. 

Tijekom  2019. godine pristupilo se je  zaključenju  7  Ugovora   na temelju  Zahtjeva  korisnika. 

Ugovori su sklopljeni na rok od 3 godine.   Nakon zaključenih Ugovora  za svakog  korisnika  prije 

početka korištenja  javne površine doneseno je Rješenje  o uvjetima i načinu korištenja Ugostiteljskih 

terasa, što znači da je izdano 7 Rješenja  tijekom 2019. godine.     

STANOVI  U VLASNIŠTVU GRADA GOSPIĆA 

Grad Gospić koncem 2019. godine ima u vlasništvu 47 stanova  i to:  

• 37 stanova  su zaključeni Ugovori o najmu  

•   1 stan – za potrebe socijale 

•  1 stan bez Ugovorne obveze (postupak u tijeku) 

•  5 stanova  slobodnih – za raspolaganje  

•  3 stana u derutnom stanju  za koje je potrebna adaptacija  da bi se doveli u funkciju. 
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Tijekom 2019. godine zaključen je 1 Ugovor o najmu stana Sukladno Odluci o najmu stanova , te 1 

Ugovor raskinut i stan predan u posjed Gradu 

U 2020. poduzimaju se aktivnosti za daljnje reguliranje najamnog odnosa, tj.postupci raskida Ugovora  

za najmoprimce koji stanove koriste protivno Ugovoru o najmu. 

POSLOVNI – UREDSKI PROSTORI  u vlasništvu GRADA GOSPIĆA 

Tijekom 2019. godine upućen je Poziv za reguliranje korištenja uredskih prostora temeljem Odluke o 

dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama donesene na sjednici gradskog vijeća 29. studenog  

2018. Temeljem istog  zaključena su 2 Ugovora  o daljnjem korištenju na rok od 3 godine ( Gradsko 

društvo crvenog križa i Udruga branitelja vojne policije iz domovinskog rata, ) , nadalje raspisan je 

natječaj za dodjelu 1 gradskog prostora  te  zaključen Ugovor sa Zajednicom sportova Ličko -senjske 

županije. 

OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI  

Tijekom 2019. godine proveden je postupak   zaključenja Ugovora o osnivanju prava služnosti na 

dijelu nekretnine radi postavljanja automatske meteorološke postaje  sa Državnim meteorološkim 

zavodom na lokaciji   Brušane kat. čest. 347 k.o. Brušane , (ustupitelj : GRAD Gospić) , radi 

provođenja modernizacije meteorološke motriteljske mreže što uključuje  automatizaciju ili 

modernizaciju postojećih ili postavljanje novih postaja u svrhu kontinuiranog praćenja meteoroloških 

prilika i klimatoloških parametara na području Grada Gospića. 

E-NEKRETNINE (Zakon o procijeni vrijednosti nekretnina) 

Tijekom 2019 godine pristupilo se izradi Izvješća o tržištu nekretnina  za 2018. godinu za područje 

Grada Gospića, te isto objavljeno na mrežnim stranicama  Grada Gospića. 

Isto je izrađeno na temelju podataka unesenih u sustav e-Nekretnine od strane Porezne uprave i 

evaluiranih od strane službenika ovlaštenih  za rad u e-nekretnine prema podacima iz Ugovora. 

Nadalje održane su 3 sjednice Procjeniteljskog povjerenstva za područje Grada Gospića na kojima su 

razmatrani Elaborati procjene tržišnih vrijednosti nekretnina za ukupno 8 nekretnina koje su predmet 

kupoprodaje , odnosno darovanja  i zamjene . 

PRODAJA NEKRETNINA   

-Tijekom 2019. godine pristupilo se raspisivanju natječaja  za prodaju 3 katastarske čestice (zemljište) 

u vlasništvu Grada u Klancu , Realiziran natječaj te  kupoprodajni Ugovor u ukupnoj vrijednosti – 

53.800,00 kn  

-Tijekom 2019. godine pristupilo se raspisivanju natječaja  za prodaju 1 katastarske čestice (zemljište 

potrebno za formiranje izgrađene kat. čest) u vlasništvu Grada, Realiziran natječaj te  kupoprodajni 

Ugovor u ukupnoj vrijednosti – 17.300,00 kn  

ZAMJENA NEKRETNINA 

Tijekom 2019. godine pristupilo se DONOŠENJU Odluke o zamjeni nekretnina između Grada 

Gospića i Hak- a . Proveden je natječajni postupak  ZAMJENE NEKRETNINA. Realiziran natječaj te  

Ugovor o zamjeni. U samom postupku Grad Gospić je realizirao prihod od 399.000,00 kn, te zemljište 

na atraktivnoj lokaciji Grada ( od ukupno 1.875 m2).  
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DAROVANJE NEKRETNINE 

Tijekom 2019. godine pristupilo se donošenju Odluke o darovanju  nekretnine  Gradskom društvu 

crvenog križa Gospić . Proveden je postupak darovanja ,te zaključen Ugovor o darovanju. Vrijednost 

darovne nekretnine na kat. čest. 2902 k.o. Gospić  je 542.000,00 kn 

STAMBENO ZBRINJAVANJE DEFICITARNOG KADRA 

Grad Gospić u suradnji s Središnjim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje  pokrenuo je je 

zahtjev za sklapanje sporazuma za dodjelu stambene jedinice u državnom vlasništvu. 

 Zaključen je sporazum kojim je ustupljena 1 stambena jedinica na Ličkom Osiku, te je Povjerenstvo  

Grada Gospića svojom Odlukom o odabiru korisnika  odabralo korisnika kadrovske stambene jedinice  

i to Dr. Sanju Reić , zaposlenicu Doma zdravlja Gospić s kojom je Središnji ured zaključio Ugovor o 

najmu . 

Nadalje u 2020 godini Grad nadalje poduzima mjere za stambeno zbrinjavanje deficitarnog kadra. 

PROMETNA JEDINICA MLADEŽI 

Tijekom 2019. godine pristupilo se  realizaciji projekta  prometna jedinica mladeži za koje je u 

proračunu Grada Gospića osigurana novčana sredstva u iznosu od 10.080.00 kn 

Na temelju provedenog postupka  prometna jedinica mladeži  ustrojena je od učenika srednjih škola 

koji će obavljati poslove tijekom srpnja i kolovoza 2019. godine. 

Grad Gospić zaključio je Ugovor o dijelu za ukupno 2 učenika prijavljena na  navedeni projekt. 

OSTALE AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA –suradnja, protokol, događanja 

Gradonačelnik je u proteklom razdoblju sudjelovao na svim važnijim protokolarnim 

događanjima vezanim za obilježavanje značajnih datuma u organizaciji grada i županije, primio brojne 

građane, udruge i društva, te imao susrete sa dužnosnicima državnih institucija, kao i uglednim 

osobama iz političkog i javnog života. 

Na kraju, upućujem zahvalu svim vijećnicima na čelu s predsjednikom Gradskog vijeća, 

mojim zamjenicima, tajniku, pročelnicima i svim djelatnicima gradske uprave na suradnji u 

ostvarivanju zacrtanih ciljeva.  

 

              GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 

                                                                              Karlo Starčević, v.r. 

 


