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                                                                                                 GRADSKO VIJEĆE GRADA GOSPIĆA 
 
 

Predmet: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa radova kapitalnih 
                  ulaganja  u objekte društvenih djelatnosti za 2021. 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 Odluke o izmjenama i dopunama Programa radova kapitalnih 
ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2021. godinu. 

Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 12.12.2020. godine donijelo je Program 
radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2021. godinu. 

Potrebna sredstva za provođenje Programa osiguravaju se rasporedom prihoda od 
proračunskih sredstava. 

Kako je došlo do preraspodjele sredstava radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 
djelatnosti potrebno je pristupiti izmjeni i dopuni istog. 

 
Slijedom navedenog i obrazloženog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Gospića donošenje 

Odluke o izmjenama i dopunama Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 
djelatnosti za 2021. godinu. 
 

S poštovanjem, 
 

 
GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 

 
                                                                                                                   Karlo Starčević 
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Na temelju 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 

 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih  

djelatnosti za 2021. godinu 
 
 

Članak 1. 
 

(1) U Programu radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2021. godinu 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 10/20) članak 2. mijenja se i glasi: 

„ 
(1) Sredstva u visini od 374.250,00 kuna utrošit će se za kapitalna ulaganja u objekte društvenih 

djelatnosti, kako slijedi: 
 

Redni 
broj 

Naziv projekta Planirana vrijednost 

1. Rekonstrukcija gradske školske športske dvorane u Gospiću 207.000,00 kn 
2. Rekonstrukcija društvenog doma Lički Osik 71.250,00 kn 
3. Uređenje objekata Mjesnih odbora 96.000,00 kn 

UKUPNO 374.250,00 kn 
 

Izvor sredstava za ostvarivanje Programa Planirana vrijednost 
Izvor 1.1. Prihod od poreza 9.000,00 kn 
Izvor 1.2. Ostali opći prihodi 87.000,00 kn 
Izvor 5.3. Tekuće pomoći (KOMPENZACIJSKE MJERE) 278.250,00 kn 

UKUPNO   374.250,00 kn 
 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka 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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OBRAZLOŽENJE 
 

 REKONSTRUKCIJA GRADSKE ŠKOLSKE ŠPORTSKE DVORANE U GOSPIĆU 
Rekonstrukcijom gradske školske športske dvorane dogradit će se dio dvorane koji će biti 
sastavni dio velike dvorane, odnosno postojeći kapaciteti dvorane će se proširiti. Gradsku 
školsku sportsku dvoranu koristi veliki broj učenika, ne samo osnovne škole već i srednje 
škole.  S obzirom na velike potrebe srednjih škola i osnovne škole za korištenjem prostora u 
svrhu odvijanja nastave tjelesne i zdravstvene kulture u skladu s pedagoškim standardima, 
upravo će se provedbom ovog projekta isto i omogućiti. Druga svrha proširenja postojećih 
kapaciteta je i omogućavanje nesmetanog odvijanja ostalih sportskih aktivnosti u dvorani, 
bilo u svrhu natjecanja ili rekreativnog sporta. Na području grada Gospića postoji veliki broj 
sportskih udruga/klubova čija potreba za nesmetanim odvijanjem svojih aktivnosti nije 
zadovoljena u vidu osiguranog prostora. Upravo ovim projektom riješit će se i taj problem. 
 
 

 REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA LIČKI OSIK 
Sredstva planirana Programom utrošit će se na rekonstrukciju i uređenje društvenog doma 
Lički Osik. 
 
 

 UREĐENJE OBJEKATA MJESNIH ODBORA 
Sredstva planirana Programom utrošit će se na uređenje i izgradnju objekata Mjesnih 
odbora, a sukladno zahtjevima i planovima Mjesnih odbora. 

 
 
 


