
 Na temelju  odredbi članka 14. Zakona o proračunu 
(„Narodne novine“ br. 87/08, 136/12, 15/15) 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, 1/18), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici 
održanoj dana 29. studenog 2018. godine  donosi 

O D L U K U
o  IV. izmjeni Odluke o izvršavanju 

Proračuna Grada Gospića 
za 2018. godinu

Članak 1.

 U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Gospića 
za 2018. godinu („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 
1/18, 3/18, 7/18 i 9/18), u članku 5. stavku 1. iznos: 
„74.157.024 kuna“ mijenja se i glasi „73.430.621 kuna“. 

Članak 2.

 U članku 8. stavku 1. iznos: „305.000 kuna“ mijenja 
se i  glasi „250.000 kuna“.

Članak 3.

 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan nakon dana 
objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

KLASA: 400-06/18-01/3
URBROJ: 2125/01-01-18-18
Gospić, 29. studenog 2018. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
                GRADA GOSPIĆA

Petar Radošević, v.r. 

 Na temelju članka 33. Statuta Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br: 07/09,05/10, 
07/10, 01/12, 02/13, 03/13- p.t., 07/15, 1/18), članka 1. 
stavka 2. i 5. i članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i 
postupcima financiranja i ugovaranja programa i 
projekata od interesa za opće dobro koje provode 
udruge („Narodne novine“ br: 26/15), Gradsko vijeće 
Grada Gospića dana 29. studenog 2018. godine donosi 

O D L U K U
o dodjeli gradskih prostora na 

korištenje udrugama

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti, mjerila i postupci 
za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Gospića (u 
daljnjem tekstu: gradski prostori), na korištenje 
udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za 
opće dobro.

(2) Korištenjem u smislu ove Odluke smatra se 
kontinuirano svakodnevno ili periodično korištenje 
koje traje određeno vrijeme ne dulje od 3 godine.

(3) Odredbe ove Odluke koje se odnose na udruge na 
odgovarajući se način primjenjuju i na druge 

organizacije civilnog društva.
(4) Pod organizacijama civilnog društva, u smislu ove 

Odluke, smatraju se ponajprije udruge, zaklade, 
fondacije i umjetničke organizacije. 

(5) Pod organizacijama civilnog društva, u smislu ove 
Odluke, ne smatraju se organizacije koje se 
financiraju po posebnim propisima, vjerske i 
političke organizacije te organizacije civilnog 
društva koje ne zadovoljavaju kriterije propisane 
ovom Odlukom, odnosno svakim pojedinačno 
raspisanim Odredbe ove Odluke odnose se i na 
korisnike prostora iz stavka 4. ovog članka  koji su 
ugovor natječajem. 

(6) sklopili temeljem Odluke o davanju gradskih 
prostora na privremeno i povremeno korištenje 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br: 07/12).

 
Članak 2.

(1) Aktivnost od interesa za opće dobro u smislu ove 
Odluke je aktivnost koja doprinosi zadovoljenju 
potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih 
strateškim i planskim dokumentima Grada Gospića 
i Republike Hrvatske koji se odnose na Grad Gospić 
i koja podiže kvalitetu života građana Grada 
Gospića u područjima koja pridonose zaštiti i 
promicanju ljudskih prava, zaštiti i promicanju prava 
nacionalnih manjina, zaštiti i promicanju prava 
osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, 
starijih i nemoćnih, jednakosti i ravnopravnosti, 
mirotvorstvu i borbi protiv nasilja i diskriminacije, 
promicanju vrijednosti Domovinskog rata, zaštiti, 
brizi i izobrazbi djece i mladih, njihovom aktivnom 
sudjelovanju u društvu, prevenciji i borbi protiv svih 
oblika ovisnosti, razvoju demokratske političke 
kulture, zatim zaštiti i promicanju prava manjinskih 
društvenih skupina, promicanju i  razvoju 
volonterstva, socijalnih usluga i humanitarne 
djelatnosti ,  poticanju i  razvoju soci jalnog 
poduzetništva, zaštiti prava potrošača, zaštiti 
okoliša i prirode, zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, 
održivom razvoju, razvoju lokalne zajednice, 
međunarodnoj razvojnoj suradnji,  zaštiti zdravlja, 
razvoju i promicanju znanosti, obrazovanja, 
cjeloživotnog učenja, kulture i umjetnosti, tehničke i 
informatičke kulture, sporta, dobrovoljnog 
vatrogastva, traganja i spašavanja te drugim 
aktivnostima koje se po svojoj prirodi, odnosno po 
posebnim propisima o financiranju javnih potreba u 
određenom području, mogu smatrati djelovanjem 
od interesa za Grad Gospić.

Članak 3.

(1) Gradski prostori se dodjeljuju na korištenje 
ud rugama javn im na t ječa jem,  suk ladno 
mogućnostima Grada Gospića, uz posebnu pažnju 
da se racionalno koriste svi gradski prostori.

(2) Gradski prostori koji služe za zadovoljavanje 
potreba građana za opskrbom i uslužnim obrtničkim 
djelatnostima i ulični lokali na atraktivnim 
lokacijama, u pravilu, ne daju se na korištenje 
udrugama.

(3) Gradski upravni odjel za komunalnu djelatnost, 
stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (u daljnjem 
tekstu: Gradski upravni odjel) dužan je voditi 
poseban popis prostora, koje će dodijeliti na 
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(2) Zaključak iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1.  popis gradskih prostora za dodjelu na korištenje 

udrugama;
2.  natječajnu dokumentaciju (tekst javnog 

natječaja, obrasce, dokaze koji se podnose uz 
prijavu i dr.);

3.  podatak o objavi i rok za podnošenje prijava.
(3) Javni natječaj s cjelokupnom natječajnom 

dokumentacijom objavljuje se na internetskoj 
stranici Grada Gospića, oglasnim pločama gradske 
uprave i mrežnim stranicama Ureda za udruge 
Vlade Republike Hrvatske.

 
Članak 6.

(1)  Tekst javnog natječaja sadrži: podatke o gradskom 
prostoru (adresu, površinu, namjenu i visinu 
naknade za korištenje), vrijeme na koje se prostor 
daje na korištenje, podatke tko može sudjelovati u 
natječaju, podatke o partnerstvu s drugim 
organizacijama (zajednička prijava), uvjete za 
prijavu na natječaj, sadržaj prijave, način prijave, 
rok i mjesto podnošenja prijave, upute za 
prijavitelje, kriterije i mjerila za bodovanje, uputu o 
pravu prigovora na Prijedlog liste prvenstva za 
dodjelu pojedinog gradskog prostora, obavijest o 
potpisivanju ugovora o korištenju prostora te po 
potrebi i druge uvjete.

 
Članak 7.

(1) Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo za 
dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama 
(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana koje 
imenuje gradonačelnik. O radu Povjerenstva vodi 
se zapisnik.

(3) Zadaće Povjerenstva su: otvaranje zaprimljenih 
prijava, utvrđivanje koje prijave ispunjavaju uvjete 
natječaja, razmatranje i bodovanje prijava koje 
ispunjavaju uvjete natječaja sukladno kriterijima i 
mjerilima za bodovanje, utvrđivanje po službenoj 
dužnosti stanja duga prema Gradu Gospiću te 
pribavljanje dokumenata koje udruga nije dužna 
dostaviti u natječajnoj dokumentaciji, sastavljanje 
Prijedloga liste prvenstva za dodjelu pojedinog 
gradskog prostora te Prijedloga konačne liste 
prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora, 
predlaganje gradonačelniku zaključka o dodjeli 
prostora na korištenje i sklapanja ugovora o 
korištenju prostora. 

(4) Podnositelji, čije su prijave podnesene izvan 
natječajnog roka ili su nepotpune neće se 
razmatrati, a one koje ne ispunjavaju uvjete iz 
članka 9. ove Odluke neće biti uvrštene na Prijedlog 
liste prvenstva.

(5) Stručne i administrativne poslove Povjerenstva 
obavljat će Gradski upravni odjel.

 Članak 8.

(1) Članov i  Pov jerenstva potp isu ju  iz javu o 
nepristranosti i povjerljivosti kojom potvrđuju da se 
niti oni niti članovi njihovih obitelji ne nalaze u 
sukobu interesa, da nemaju osobnih interesa 
kojima mogu utjecati na nepristranost rada 
Povjerenstva kojeg su članovi te da će u obavljanju 

korištenje udrugama radi provođenja programa i 
projekata od interesa za Grad Gospić. 

(4) Gradski upravni odjel će prema potrebi, u slučaju 
postojanja slobodnog prostora, provoditi postupak 
javnog natječaja za dodjelu istog na korištenje 
udrugama.

(5) Na javni se natječaj mogu javiti udruge, koje do sada 
nisu bile korisnice prostora u vlasništvu ili na 
upravljanju Grada Gospića, kao i udruge koje već 
koriste prostor u vlasništvu ili na upravljanju Grada 
Gospića. 

(6) Udruge, koje koriste određeni prostor, mogu se 
prijaviti na natječaj za taj prostor, na natječaj za novi 
(zamjenski) prostor, pri čemu prestaju s korištenjem 
sadašnjeg prostora, te za dodatni prostor, koji im je, 
uz korištenje sadašnjeg prostora, potreban za 
provedbu dodatnih aktivnosti od interesa za Grad 
Gospić.

(7) Iznimno, bez objavljivanja javnog natječaja gradski 
prostor se može dodijeliti izravno samo:
1.  kada nepredviđeni događaji obvezuju Grad 

Gospić da u suradnji s udrugama žurno djeluje u 
rokovima u kojima nije moguće provesti 
standardni natječajni postupak i problem je 
moguće riješiti samo izravnom dodjelom 
gradskog prostora;

2.  kada se gradski prostor dodjeljuje udruzi ili 
skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost 
na području Grada Gospića ili je udruga jedina 
organizacija operativno sposobna za rad na 
području Grada Gospića;

3.  kada se gradski prostor dodjeljuje udruzi kojoj su 
zakonom, drugim propisom ili aktom dodijeljene 
određene javne ovlasti (npr. Hrvatski Crveni križ, 
dobrovoljna vatrogasna društva i dr.).

Članak 4.

(1) Postupak za izravnu dodjelu prostora na korištenje 
pokreće se podnošenjem zahtjeva za izravnu 
dodjelu prostora na korištenje Gradskom upravnom 
odjelu koji razmatra zaprimljene zahtjeve za izravnu 
dodjelu prostora na korištenje udrugama te s 
obrazloženim mišljenjem predlaže gradonačelniku 
Grada Gospića (u daljnjem tekstu: gradonačelnik) 
dodjelu prostora udrugama koje ispunjavaju uvjete 
iz članka 9. ove Odluke.

(2) gradonačelnik donosi Zaključak o dodjeli prostora 
na korištenje. Na temelju gradonačelnikovog  
zaključka sklapa se ugovor o korištenju prostora 
kao javnobilježnički akt, a troškove solemnizacije 
snosi korisnik.

(3) U slučajevima iz članka 3. ove Odluke Grad Gospić 
je obvezan s korisnikom sklopiti ugovor i poštivati 
osnovne standarde vezane uz dodjelu prostora, 
ugovaranje, praćenje korištenja prostora, javno 
objavljivanje i izvještavanje.

II. RASPISIVANJE I UVJETI JAVNOG NATJEČAJA
 

Članak 5.

(1) O raspisivanju i objavi javnog natječaja za dodjelu 
gradskih prostora na korištenje udrugama (u 
daljnjem tekstu: javni natječaj), na prijedlog 
Gradskog upravnog odjela, odlučuje gradonačelnik, 
zaključkom.
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prekršajni, odnosno kazneni postupak u skladu 
s odredbama Uredbe;

2.  potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi 
javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi 
Porezna uprava, u izvorniku, ne starija od 30 
dana od objave javnog natječaja;

3.  presliku Ugovora o radu na neodređeno ili 
određeno vrijeme za zaposlenu osobu (ako je 
primjenjivo);

4.  popis članova udruge;
5.  dokaz o uredno predanom izv ješću o 

volontiranju u prethodnoj godini (predaje se 
nadležnom ministarstvu), ukoliko je izvješće 
podneseno;

6.  obrazac izjave o postojanju partnerskog odnosa 
(ako je primjenjivo);

7.  potpisanu i ovjerenu Izjavu o financiranim 
projektima organizacije iz javnih izvora;

8.  druge dokaze i dokumentaciju određenu 
natječajnom dokumentacijom.

(2) Prijava se podnosi isključivo na Obrascu prijave koji 
je sastavni dio natječajne dokumentacije. Obrazac 
prijave sadrži osnovne podatke o podnositelju 
prijave s opisom dosadašnjeg rada i djelovanja, 
planom aktivnosti u predstojećem razdoblju, te 
podatke o prostoru iz natječaja za koji se podnositelj 
prijave natječe.

(3) Udruge koje se javljaju na natječaj nisu dužne 
dostaviti sljedeće:
1.  izvadak iz matičnog registra u koji je udruga 

upisana (ispis internetske stranice);
2.  dokaz o  up isu u  Regis tar  neprof i tn ih 

organizacija (ispis internetske stranice RNO-a);
3.  presl iku statuta,  sa svim izmjenama i 

dopunama;
4.  potvrdu o nepostojanju duga prema Gradu 

Gospiću i trgovačkim društvima Komunalac 
Gospić d.o.o i Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i 
odvodnju;

5.  presliku financijskog izvješća za prethodnu 
godinu.

(4) Povjerenstvo će samostalno – posebno za svakog 
prijavitelja – isprintati ispis iz Registra udruga radi 
provjere podataka vezanih za usklađenost statuta 
sa Zakonom o udrugama te da li je ovlaštena osoba 
za zastupanje udruge u mandatu. 

(5) Da bi udruga vodila transparentno financijsko 
poslovanje, ista mora biti upisana u Registar 
neprof i tn ih  organizac i ja  (RNO) ko j i  vodi 
Ministarstvo financija. Stoga, će Povjerenstvo – za 
svakog prijavitelja – isprintati ispis iz RNO-a radi 
provjere podataka te radi praćenja obveze 
sastavljanja i podnošenja financijskih izvještaja.

(6) Potvrdu o nepostojanju duga prema Gradu Gospiću 
nije nužno dostavljati jer će stanje duga po 
službenoj dužnosti utvrditi Povjerenstvo. Isto tako, 
Povjerenstvo će po službenoj dužnosti utvrditi 
postojanje ili ne postojanje duga s osnove plaćanja 
obveza prema trgovačkim društvima. 

(7) Ukoliko Povjerenstvo, po službenoj dužnosti, ne 
pribavi predmetne dokumente, pozvat će prijavitelja 
da u određenom roku dostavi iste.

Članak 11.

(1) Obrasc i  ko j i  su  sas tavn i  d io  na t ječa jne 
dokumentacije se popunjavaju na računalu prema 

dužnosti na koju su imenovani postupati časno, 
pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano 
čuvajući povjerljivost podataka i informacija i vlastitu 
vjerodostojnost i dostojanstvo dužnosti koja im je 
povjerena od strane Grada Gospića.

(2) U slučaju saznanja da se nalazi u sukobu interesa, 
član Povjerenstva je obvezan o tome odmah 
izvijestiti ostale članove te se izuzeti iz postupka 
ocjenjivanja prijava. O rješavanju sukoba interesa 
odlučuje gradonačelnik te članu Povjerenstva koji je 
u sukobu interesa imenuje zamjenu.

 Članak 9.

 Uvjeti javnog natječaja su:
1. udruga mora biti upisana u Registar udruga 

Republike Hrvatske ili u drugi odgovarajući registar i 
imati registrirano sjedište u Gradu Gospiću 
najmanje jednu godinu prije dana objave javnog 
natječaja;

2. udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih 
organizacija;

3. svojim se statutom opredijelila za obavljanje 
djelatnosti i aktivnosti kojima promiče uvjerenja i 
ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;

4. provodi programe i projekte od interesa za Grad 
Gospić iz članka 2. ove Odluke;

5. osobe ovlaštene za zastupanje udruge moraju biti u 
mandatu;

6. statut udruge mora biti usklađen sa Zakonom o 
udrugama odnosno treba biti pravodobno predan 
zahtjev za upis promjene statuta nadležnom uredu 
državne uprave;

7. udruga mora uredno plaćati doprinose i poreze te 
druga davanja prema državnom proračunu, 
proračunu Grada Gospića kao i da uredno 
podmiruju sve obveze prema trgovačkim društvima 
Komunalac Gospić d.o.o. i Usluga d.o.o. za 
vodoopskrbu i odvodnju;

8. udruga mora imati organizacijske kapacitete i 
ljudske resurse za provedbu aktivnosti;

9. mora voditi transparentno financijsko poslovanje, 
sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih 
organizacija;

10. da se protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za 
zastupanje udruge ne vodi kazneni postupak i da 
nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno 
djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i 
postupcima financiranja i ugovaranja programa i 
projekata od interesa za opće dobro koje provode  
udruge („Narodne novine“ br. 26/15) (u daljnjem 
tekstu: Uredba);

11. aktivnosti se moraju provoditi na području Grada 
Gospića;

12. prijava na natječaj mora sadržavati sve podatke, 
dokumentaciju i popunjene obrasce određene 
natječajnom dokumentacijom i ovom Odlukom;

13. udruga mora uredno ispunjavati obveze iz svih 
prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz 
proračuna Grada Gospića i drugih javnih izvora.

 
Članak 10.

 
(1) Prijava na natječaj mora sadržavati:

1.  uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest (6) 
mjeseci od dana objave natječaja, da se protiv 
osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi 
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uputi navedenoj u natječajnoj dokumentaciji.
(2) Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne 

obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe 
ovlaštene za zastupanje, te ovjerene službenim 
pečatom udruge.

(3) Prijava mora biti podnesena u roku određenom u 
javnom natječaju, koji ne može biti kraći od 30 dana 
od objave javnog natječaja.

(4) Prijave na natječaj sa dokumentacijom se podnose 
u zatvorenoj omotnici, s naznakom "Ne otvaraj - 
Javni natječaj za dodjelu gradskih prostora 
udrugama" preporučeno poštom ili u pisarnici 
Grada Gospića.

(5) gradonačelnik može, na obrazloženi prijedlog 
Povjerenstva, ne prihvatiti niti jednu prijavu 
podnesenu na natječaj za pojedini gradski prostor.

Članak 12.

(1) Kriteriji i mjerila za bodovanje pristiglih prijava na 
natječaj za određeni prostor radi provođenja 
programa i projekata od interesa za opće dobro, su:

1.  Godine aktivnog djelovanja
  a.     do 3. godine aktivnog djelovanja……......1 bod
  b. od 3. godine i 1. dana do 6. godine aktivnog 
   djelovanja.............................................2 boda
  c. od 6. godine i 1. dana aktivnog djelovanja pa 
   nadalje.................................................3 boda

12.  Broj zaposlenika
  a. do 2 ……….........…………………………1 bod
  b. od 3 do 6 ……………………….....……..3 boda
  c. 7 i više…………………......................5 bodova

2 3.  Broj članova i volontera
  a. do 20 ….....………………………………..1 bod
  b. od 21 do 50 ….....………………………..2 boda
  c. 51 i više …....…………………………....3 boda

4.  Ostvaruje financijske potpore za 
3  projekte/programe

  a.  iz EU fondova …......…………………6 bodova
  b. iz državnog proračuna…...................5 bodova
  c. iz proračuna Grada Gospića.................4 boda
  d. iz poslovnog sektora.............................3 boda
  e. iz proračuna Ličko-senjske   županije.....2 boda
  f. od drugog inozemnog javnog ili 
   privatnog    donatora.................................1 bod

5.  Ostvarena priznanja, nagrade, potpore i sl.
  a. međunarodna ….........………….....10 bodova
  b. državna............................................8 bodova
  c. Grada Gospića.................................6 bodova
  d. strukovna.............................................2 boda

4 6.  Projektne aktivnosti od interesa za opće dobro
  provedene u posljednjih 12. mjeseci na području 
  Grada Gospića
  a. do 3 održana javna događanja u vlastitoj 
   organizaciji (okrugla stola, javne tribine, 
   radionice, natjecanja, sajmovi, 
   festivali i sl.)..........................................2 boda
  b. više od 3 održana javna događanja u vlastitoj 
   organizaciji (okrugla stola, javne tribine, 
   radionice, natjecanja, sajmovi, 
   festivali i sl.)............................…….......4 boda

 7.  Broj partnerskih organizacija civilnog društva s 
   kojima se planira zajednički koristiti dodijeljeni 

5   prostor
  a. 1 ….......................……….…………......3 boda
  b. 2…...................……………………....5 bodova
  c. za svaku partnersku organizaciju iznad 
   dvije dodatno………………........………..1 bod

(2) Na temelju zbroja bodova za svakog prijavitelja 
Povjerenstvo utvrđuje Prijedlog liste prvenstva za 
dodjelu gradskog prostora na korištenje.

 
Članak 13.

(1) Ako dva ili više podnositelja zahtjeva imaju jednak 
broj bodova, prednost na listi prvenstva ima onaj 
podnositelj koji je ostvario više bodova po kriteriju 
članka 12. stavka 1 i točke 6 ove Odluke (Projektne 
aktivnosti od interesa za opće dobro……….).

(2) Ukoliko i prema kriteriju iz prethodnog stavka ovog 
članka dva ili više podnositelja prijave imaju jednak 
broj bodova, prednost na listi prvenstva ima onaj 
podnositelj koji je ostvario više bodova po kriteriju 
članka 12. stavka 1. i točke 5. ove Odluke. 
(ostvarenih priznanja, nagrada, potpora i sl. u 
prethodnih pet godina). 

(3) Prijavu za dodjelu jednog gradskog prostora kojeg 
planira koristiti više udruga u suradnji/partnerstvu 
podnosi samo jedna od udruga koja smatra da na 
javnom natječaju može ostvariti najveći broj 
bodova.

(4) Namjera korištenja prostora u suradnji/partnerstvu 
sa ostalim udrugama potvrđuje se izjavom koja se 
prilaže uz prijavu za dodjelu gradskog prostora, 
p o t p i s a n o m  o d  o v l a š t e n i h  o s o b a  s v i h 
suradničkih/partnerskih udruga.

 
Članak 14.

 
(1) Nakon izvršenog bodovanja prijava i utvrđivanja 

Prijedloga liste prvenstva za dodjelu pojedinog 
gradskog prostora, Povjerenstvo će, na internetskoj 
stranici Grada Gospića i oglasnim pločama gradske 

1 Radni odnos sa zaposlenicima podrazumijeva sklopljen ugovor o radu na neodređeno ili određeno vrijeme (u trajanju od barem šest mjeseci), a ne 
uključuje suradnike zaposlene temeljem studentskog ugovora, ugovora o djelu, ugovora o autorskom djelu i sl.

2 Svaki navedeni broj članova mora biti razvidan iz prijave na natječaj. U slučaju da je prijavitelj savez udruga, mreža ili slični oblik udruživanja članom 
se smatra pojedinačna pravna osoba, a ne njezini članovi. Izvješće o volontiranju izrađuje se temeljem Pravilnika o obavljenim uslugama ili 
aktivnostima organizatora volontiranja.

3 Ostvarena financijska sredstva iz javnih izvora navode se u izjavi o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora uz navođenje (popis) 
sklopljenih ugovora s davateljima financijskih sredstava. U slučaju većeg broja ugovora sklopljenih sa pojedinom kategorijom donatora, broj bodova se 
ne množi sa brojem sklopljenih ugovora, odnosno isti broj bodova ostvaruje organizacija koja je sklopila jedan ugovor ili ona koja je sklopila više 
ugovora s istom kategorijom donatora. Prije zaključivanja ugovora o dodjeli poslovnog prostora na korištenje sklopljeni ugovori o financiranju mogu se 
tražiti na uvid radi provjere istinitosti izjave. Obrazac izjave o financiranim projektima sastavni je dio dokumentacije za provedbu natječaja.

4 Aktivnosti koje se mogu uključiti kao dokaz za ostvarivanje zadanog kriterija moraju biti razvidne iz prijave na natječaj (odgovor na pitanje u obrascu 
prijave na natječaj).

5 Partnerskim organizacijama se smatraju organizacije civilnog društva koje ujedno nisu i podružnice pojedine organizacije koja je podnijela zahtjev za 
dodjelu prostora.
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uprave, javno objaviti Prijedlog liste prvenstva za 
dodjelu pojedinog gradskog prostora s brojem 
bodova po pojedinom kriteriju, te ukupan broj 
bodova.

(2) Na Prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedinog 
gradskog prostora na korištenje, nezadovoljni 
prijavitelji mogu uložiti prigovor Povjerenstvu za 
prigovore, putem Gradskog upravnog odjela, zbog 
redoslijeda na listi reda prvenstva ili zbog 
neuvrštavanja na listu reda prvenstva u roku 8 dana 
od dana objavljivanja Prijedloga liste prvenstva.

(3) Povjerenstvo za prigovore osniva i imenuje 
gradonačelnik za svaki javni natječaj, a čine ga 
predsjednik i dva člana. Odluka Povjerenstva za 
prigovore je konačna. O radu Povjerenstva za 
prigovore vodi se zapisnik.

 
Članak 15.

(1) Konačnu listu prvenstva za dodjelu pojedinog 
gradskog prostora, na prijedlog Povjerenstva, 
utvrđuje gradonačelnik.

(2) Na temelju Konačne liste iz stavka 1. ovoga članka, 
Povjerenstvo predlaže gradonačelniku donošenje 
odluke o dodjeli prostora na korištenje koja  mora 
biti obrazložena i javno objavljena na internetskoj 
stranici Grada Gospića.

III. SKLAPANJE UGOVORA O KORIŠTENJU

Članak 16.

(1) Na temelju odluke gradonačelnika iz članka 15. ove 
Odluke, sklapa se ugovor o korištenju gradskog 
prostora (u nastavku: ugovor).

(2) Ako prijavitelj koji je ostvario najviše bodova za 
pojedini gradski prostor ne pristupi sklapanju 
ugovora u roku od 8 (osam) dana od dana primitka 
obavijesti, Povjerenstvo predlaže gradonačelniku 
slijedećeg prijavitelja s Konačne liste prvenstva za 
taj prostor.

(3) Ugovor se sklapa na tri  godine kao javnobilježnički 
akt.

(4) Troškove solemnizacije snosi korisnik.
(5) Ugovor,  u ime Grada Gospića, potpisuje 

gradonačelnik i l i osoba koju za to ovlasti 
gradonačelnik.

Članak 17.

 Ugovor se sklapa u pisanom obliku i, osim osnovnih 
podataka o korisniku i prostoru, sadržava:

   1. visinu mjesečne naknade u kunama;
   2. o d r e d b u  k o j o m  k o r i s n i k  p r i h v a ć a 

povećanje/smanjenje naknade u tijeku trajanja 
ugovora prema gradonačelnikovoj odluci;

   3. aktivnosti od interesa za opće dobro;
   4. djelatnost koju će korisnik obavljati u prostoru;
   5. vrijeme trajanja ugovora;
   6. odredbu o korištenju i naknadi za korištenje 

zajedničkih uređaja u zgradi te pripadajućih 
režijskih troškova nastalih korištenjem prostora te 
obavezi redovitog održavanja prostora o svom 
trošku;

   7. odredbu o ovršnosti;
   8. odredbu o razlozima i uvjetima za otkazivanje 

ugovora u slučaju kršenja ili neizvršavanja 

odredbi ugovora te odredu o raskidu ugovora;
   9. odredbu da korisnik prostor ne može dati u 

podkorištenje;
10. odredbu da korisnik odgovara za štetu nastalu u 

prostoru prilikom korištenja istog;
11. otkazni rok;
12. odredbu o tome da korisnik ne može preuređivati 

gradski prostor bez prethodne pisane suglasnosti 
Grada Gospića;

13. odredbu o obveznoj dostavi izvještaja o radu;
14. odredbu kojom se korisnik obvezuje gradski 

prostor predati u posjed Gradu Gospiću u 
urednom stanju istekom roka na koji je dan, 
odnosno istekom otkaznog roka ili raskida 
ugovora;

15. neopozivu izjavu korisnika kojom se odriče prava 
povrata uloženih sredstava u gradski prostor;

16. odredbu da ako je ugovor sklopljen s više 
korisnika (zajedničko korištenje), oni za sva 
dugovanja koja proizlaze iz korištenja gradskog 
prostora odgovaraju solidarno.

 
Članak 18.

(1) P r i l i k o m  p r i m o p r e d a j e  p o s l o v n o g 
prostora/prostorije ugovorne strane sastavljaju 
zapisnik u koji se unose podaci o stanju prostora. 

(2) Potpisom Ugovora o korištenju, korisnik potvrđuje 
da je prostor primio u urednom stanju.

Članak 19.
 
(1) Naknada za korištenje gradskog prostora određuje 

se:
21.  za I. zonu 2,00 kn/m ; (I. ZONA obuhvaća 

naselje Gospić i dio naselja Lički Osik (novi dio),
22.  za II. zonu 1,00 kn/m ; (II. ZONA obuhvaća 

naselje Lički Osik (stari dio) i ostala naselja koja 
nisu obuhvaćena prvom zonom, a utvrđena su 
člankom 4. Odluke o komunalnoj naknadi Grada 
Gospića,

(2) Za vrijeme uređenja gradskog prostora da bi se 
priveo namjeni, u maksimalnom trajanju do 3 
mjeseca, korisnik nije dužan plaćati naknadu za 
korištenje gradskog prostora.

 
Članak 20.

(1) Korištenje gradskog prostora može prestati i prije 
isteka ugovorenog roka, otkazom ugovora.

(2) Grad Gospić može otkazati ugovor ako korisnik:
1.  poslije pisane opomene Grada Gospića koristi 

gradski prostor suprotno ugovoru ili mu nanosi 
znatniju štetu koristeći ga bez dužne pažnje;

2.  ne plati dospjelu naknadu u roku od 15 dana od 
dana pisane opomene Grada Gospića;

3.  onemogući Gradu Gospiću  nesmetanu kontrolu 
korištenja gradskog prostora, odnosno ne pruži 
na uvid svu potrebnu dokumentaciju;

4.  vrši preinake gradskog prostora bez pisanog 
odobrenja Grada Gospića;

5.  gradski prostor daje na podkorištenje;
6.  ne koristi gradski prostor bez opravdanog 

razloga duže od 60 dana;
7.  ne vodi transparentno poslovanje.

(3) Korisnik može otkazati ugovor o korištenju ne 
navodeći razloge. Otkazni rok je 30 dana.
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IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 

Članak 21.

Korisnik je dužan dostavljati izvještaj o radu do kraja 
mjeseca ožujka tekuće godine za prethodnu 
kalendarsku godinu.

 Članak 22.

(1) Korisnik koji ima sklopljen ugovor prije stupanja na 
snagu ove Odluke dužan je u roku 90 dana od 
stupanja na snagu ove Odluke, dostavit i 
dokumentaciju iz članka 10. ove Odluke, kojom 
dokazuje da ispunjava uvjete za korištenje 
gradskog prostora.

(2) S korisnikom za kojeg Povjerenstvo, temeljem 
dostavljene dokumentacije, utvrdi da ispunjava 
uvjete za dodjelu gradskog prostora na korištenje, a 
gradski prostor koristi u skladu s ranije sklopljenim 
ugovorom, sklopit će se novi ugovor, na određeno 
vrijeme od 3 godine, koji se neće moći produžiti bez 
provođenja javnog natječaja.

(3) Ako korisnik ne dostavi dokumentaciju iz članka 10. 
Ove Odluke, odnosno ako Povjerenstvo temeljem 
dostavljene dokumentacije utvrdi da korisnik ne 
ispunjava uvjete za dodjelu gradskog prostora na 
korištenje, gradonačelnik će na pri jedlog 
Povjerenstva donijeti zaključak o raskidu ranije 
sklopljenog ugovora.

 Članak 23.

(1) Provedbu ove  Odluke vrši Gradski upravni odjel.
(2) Odredbe ove Odluke odgovarajuće se primjenjuju i 

na davanje prostora na korištenje pravnih osoba u 
vlasništvu Grada Gospića, ako isto nije regulirano 
njihovim općim aktom.

 
Članak 24.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti 
odredbe iz Odluke o davanju gradskih prostora na 
privremeno i povremeno korištenje („Službeni 
vjesnik Grada Gospića“ br. 7/12) koje se odnose 
dodjeljivanje prostora udrugama civilnog društva.

Članak 25.

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

KLASA: 372-01/18-01/15
URBROJ: 2125/01-01-18-03
Gospić  29. studenog 2018. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
                GRADA GOSPIĆA

Petar Radošević, v.r. 

 Na temelju članka 87. Zakona o proračunu 
(“Narodne novine“,“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 
10. stavak 3. točka 5. Pravilnika o postupku 
zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne 
novine“, broj 55/09 i 139/10) 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, 1/18), Gradsko 

vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 29. 
studenog 2018. godine donosi 

O D L U K U
o zaduženju Grada Gospića

Članak 1.

 Odobrava se  zadužen je  Grada Gosp ića 
podizanjem kredita kod Hrvatske banke za obnovu i 
razvitak u iznosu od 2.832.645,50 kuna, u sklopu 
financijskog instrumenta: „ESIF Krediti za energetsku 
učinkovitost u zgradama javnog sektora“, a za potrebe 
financiranje domaće komponente u provedbi projekta: 
Energetska obnova zgrade Osnovna škola Dr. Franje 
Tuđmana na adresi Riječka 2, Lički  Osik“, za koji su 
sredstva osigurana iz Europskih strukturnih i 
investicijskih fondova kroz Operativni program 
„Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetna os 4 
„Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih 
izvora energije“ – Specifični cilj 4c1 „Smanjenje 
potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Članak 2.

 Zaduženje iz ove Odluke provest će se pod 
sljedećim uvjetima:

Iznos kredita: 2.832.645,50 kuna

Namjena kredita: Energetska obnova zgrade Osnove 

škole Dr. Franjo

Tuđman na adresi Riječka 2, Lički

Osik

Valuta kredita : U kunama

Krajnji rok korištenja 

kredita:

Do 31.12.2020. (moguć kraći rok 

sukladno dinamici gradnje);

Način otplate kredita: 5 godina, bez počeka, u jednakim 

mjesečnim uzastopnim ratama

Kamatna stopa: 0,25%, fiksna;

Interkalarna kamata:

U razdoblju korištenja kredita na 

iskorišteni iznos kredita, a 

obračunava se u visini redovne 

kamate

Zatezna 

kamata:

U skladu s važećom Odlukom o 

kamatnim stopama HBOR-a, 

promjenjiva

Naknada za obradu 

kredita:

Ne obračunava se

Naknada za 

rezervaciju sredstava:

Ne obračunava se

Prijevremena otplata 

kredita:

Sukladno programu kreditiranja

Naknada za 

prijevremenu otplatu 

kredita:

Nema naknada

Instrumenti osiguranja 

kredita:

Mjenica i/ili zadužnice Grada

Članak 3.

 Sredstva za otplatu kredita (glavnice i kamate) 
osigurat će se u proračunima Grada Gospića u 
iznosima godišnjih glavnica i kamata prema otplatnom 
planu, u razdoblju od 2019. godine do konačne otplate 

Stranica 503Službeni vjesnik Grada GospićaBroj 10/18


	Vjesnik 10 drugi dio.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68

	popr.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12




