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REPUBLIKA HRVATSKA           
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA                        
GRAD GOSPIĆ 
GRADONAČELNIK 
KLASA: 363-01/19-01/172 
URBROJ: 2125/01-02-21-11 
Gospić, 06. srpnja 2021. godine 

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA GOSPIĆA 

 
Predmet: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava od prodaje     
                  obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim  
                  područjima za Grad Gospić za 2020. godinu 

- na razmatranje i donošenje - dostavlja se - 
 

Na temelju članka 49. 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, 3/20, 1/21) u privitku dopisa dostavljam 
Vam na razmatranje i donošenje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku 
sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim 
područjima za Grad Gospić za 2020. godinu.  

Predmetno Izvješće se donosi temeljem članka 33. Zakona o stambenom zbrinjavanju 
na potpomognutim područjima („Narodne novine" br. 106/18, 98/19). Člankom 33. 
navedenog Zakona propisano je da su sredstva od prodaje obiteljske kuće ili stana u 
državnom vlasništvu na potpomognutim područjima prihod jedinica lokalne samouprave na 
čijem se području nekretnina nalazi i uplaćuju se na njihov račun. Navedena sredstva koriste 
se za izgradnju i obnovu objekata komunalne i socijalne infrastrukture, stambeno 
zbrinjavanje te podizanje standarda stambenog fonda. Jedinice lokalne samouprave dužne 
su za svaku kalendarsku godinu dostaviti Središnjem državnom uredu Plan utroška 
navedenih sredstava najkasnije do kraja siječnja za slijedeću godinu, na koji Središnji državni 
ured daje suglasnost u roku od 15 dana. Jedinice lokalne samouprave dužne su svake godine, 
i to najkasnije do 31. ožujka, za prethodnu godinu, dostaviti Središnjem državnom uredu 
Izvješće o utrošku sredstava za navedena sredstva, na koje Središnji državni ured daje 
suglasnost u roku od 15 dana. 

Sredstva od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na 
potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2020. godinu u iznosu od 131.820,70 kn, 
utrošena su za izgradnju trga Nikola Tesla na lokaciji ispred Kulturno Informativnog Centra 
Gospić.  
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OBRAZLOŽENJE: 
Dopisom Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje zaprimljen 

pod (KLASOM: 371-01/20-01/2; URBROJ: 510-04-21-06; DATUM: 21.04.2021.) Grad Gospić je 
dobio suglasnost na Izvješće o izvršenju Program utroška sredstava od prodaje kuća i stanova 
u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić za 2020. godinu 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 2/21). U navedenom dopisu Središnji državni ured za 
obnovu i stambeno zbrinjavanje napominje da se Grad Gospić u uvodnom dijelu Izvješća o 
izvršenju Program utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na 
području posebne državne skrbi za Grad Gospić za 2020. godinu pozvao na podzakonski akt 
koji je stavljen van snage i to Uredba o uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u 
državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi („Narodne novine" br. 19/11, 
56/11, 3/13)), te nam daju uputu da se Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od 
prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad 
Gospić za 2020. godinu donosi sukladno članku 33. Zakona o stambenom zbrinjavanju na 
potpomognutim područjima („Narodne novine" br. 106/18, 98/19) i da je novi naziv Izvješće 
o utrošku sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na 
potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2020. godinu. Središnji državni ured za 
obnovu i stambeno zbrinjavanje sugerira da se navedene neusklađenosti usklade s važećom 
zakonskom regulativom. Zbog navedenog je izrađeno novo Izvješće o utrošku sredstava od 
prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za 
Grad Gospić za 2020. godinu u kojem nisu mijenjani podaci o utrošku sredstava od prodaje 
obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad 
Gospić za 2020. godinu već je tekstualni dio prema uputama Središnjeg državnog ureda za 
obnovu i stambeno zbrinjavanje usklađen s važećom zakonskom regulativom. Prihvaćanjem 
novog Izvješća o utrošku sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu 
na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2020. godinu prestat će važiti Izvješće o 
izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na 
području posebne državne skrbi za Grad Gospić za 2020. godinu („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 2/21), s navedenim izmjenama riješit će se navedene neusklađenosti. 
 

Slijedom navedenog i obrazloženog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Gospića 
donošenje Prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava od prodaje 
obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad 
Gospić za 2020. godinu. 

 
S poštovanjem, 

 
                                                                                                       GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 

 
                                                                                             Karlo Starčević 

 

 

 



3 
 

 

Na temelju članka 33. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim 
područjima („Narodne novine" br. 106/18, 98/19) i članka 33. 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, 1/21), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 
_____________ 2021. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom 
vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2020. godinu 

 

Članak 1. 

Ovim Zaključkom prihvaća se Izvješće o utrošku sredstava od prodaje obiteljske kuće 
ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2020. 
godinu. 

 

Članak 2. 

Sastavni dio ovog Zaključka čini Izvješće o utrošku sredstava od prodaje obiteljske 
kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2020. 
godinu.  

 

Članak 3. 

Stupanjem na snagu ovog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava od 
prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za 
Grad Gospić za 2020. godinu prestaje važiti Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području 
posebne državne skrbi za Grad Gospić za 2020. godinu („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 
2/21). 

Ovaj Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava od prodaje obiteljske kuće 
ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2020. 
godinu stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 

 

 PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

 
   Ana-Marija Zdunić, mag.iur., v.r. 
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I Z V J E Š Ć E 

o utrošku sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim 
područjima za Grad Gospić za 2020. godinu 

 

UVOD 
Grad Gospić dužan je svake godine, i to najkasnije do 31. ožujka za prethodnu godinu, dostaviti 

Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje Izvješće o utrošku sredstava od 
prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima. 

 

1. TABLIČNI PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA 
U tablici ispod prikazani su podaci o utrošku sredstava od prodaje obiteljske kuće i stana u 

državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2020. godinu 

 A B  

Naziv projekta plan za 2020. godinu 
realizacija plana za 

2020. godinu 

 

Indeks 

(B/A)*100 

Kapitalni projekt K300011 
IZGRADNJA TRGA NIKOLA TESLA 

131.000,00 kn 131.820,70 kn 
 
 

100,63 
 
 

UKUPNO 131.000,00 kn 131.820,70 kn 100,63 

    

 

Sredstava od prodaje obiteljske kuće i stana u državnom vlasništvu na potpomognutim 
područjima za Grad Gospić za 2020. godinu ostvarena su i utrošena u iznosu od 131.820,70 kuna ili 
100,63 %, u odnosu na planirana sredstva. Sredstva su utrošena za izgradnju trga Nikola Tesla. 

 

2. OBRAZLOŽENJE IZVJEŠĆA O UTROŠKU SREDSTAVA OD PRODAJE OBITELJSKE KUĆE ILI STANA 
U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA ZA GRAD GOSPIĆ ZA 2020. 
GODINU 

 

IZGRADNJA TRGA NIKOLA TESLA (KIC) 

Sredstva od prodaje obiteljske kuće i stana u državnom vlasništvu na potpomognutim 
područjima za Grad Gospić za 2020. godinu u iznosu od 131.820,70 kn, utrošena su za izgradnju trga 
Nikola Tesla na lokaciji ispred Kulturno Informativnog Centra Gospić. Realizacijom ovog projekta Grad 
Gospić, kao što su to učinile  mnoge zemlje i gradovi, želi Nikoli Tesli odati veliko priznanje i zasluženu 
čast, a time promovirati i bogato znanstveno i kulturno nasljeđe Gospića i Hrvatske. 
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