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REPUBLIKA HRVATSKA           
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA                        
GRAD GOSPIĆ 
GRADONAČELNIK 
KLASA: 363-01/20-01/103 
URBROJ: 2125/01-02-22-13 
Gospić, 26. svibnja 2022. godine 
 
 

 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA GOSPIĆA 
 
 
Predmet:  Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška 

sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na 
potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2021. godinu 
- na razmatranje i donošenje – dostavlja se 

 
Poštovani, 
 

na temelju članka 49. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 07/09, 
5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13 - pročišćeni tekst, 7/15, 1/18, 3/20, 1/21), u privitku dopisa 
dostavljam Vam na razmatranje i donošenje prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o 
izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu 
na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2021. godinu 

Gradsko vijeće Grada Gospića je na sjednici održanoj dana 29. prosinca 2021. godine 
donijelo Odluku o Izmjenama i dopunama Plana utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili 
stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2021. godinu. 
Sredstva planirana 29. prosinca 2021. godine iznosila su 5.000,00 kn. 

Izmjene i dopune Programa su donesene temeljem članka 33. Zakona o stambenom 
zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“ 106/18, 98/19). 

Grad Gospić dužan je svake godine, po završetku godine, za prethodnu godinu, dostaviti 
Središnjem državnom uredu Izvješće o utrošku sredstava. 

U privitku ovog dopisa nalazi se Izvješće s danim prikazom realizacije Programa utroška 
sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim 
područjima za Grad Gospić za 2021. godinu 
 

Slijedom navedenog predlaže se Gradskom vijeću Grada Gospića donošenje predmetnog 
Zaključka. 

 
 
S poštovanjem,          
 

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
          
                                                                                                           Karlo Starčević 
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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 ___________ 2022. godine, donosi  

 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju  

Programa utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na 
potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2021. godinu 

 
 

Članak 1. 
 
 

Ovim Zaključkom prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje 
obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 
2021. godinu. 

 
 

 
Članak 2. 

 
 

Sastavni dio ovog Zaključka čini Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od 
prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad 
Gospić za 2021. godinu. 

 
 

Članak 3. 
 
 

Zaključak stupa na snagu osmog dana od 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 izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu 
na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2021. godinu 

 
 

UVOD 
 

Program je donesen temeljem članka 33. Zakona o stambenom zbrinjavanju na 
potpomognutim područjima („Narodne novine“, br. 106/18, 98/19). 

Grad Gospić dužan je svake godine, po završetku godine, za prethodnu godinu, dostaviti 
Središnjem državnom uredu Izvješće o utrošku sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u 
državnom vlasništvu na potpomognutim područjima. 
 

1. TABLIČNI PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA 
 
 
 

Podaci o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom 
vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2021. godinu, prikazani su u tabličnom 
prikazu, kako slijedi: 
 

 A B  

Naziv projekta plan za 2021. godinu realizacija plana za 2021. 
godinu 

 
Indeks 

(B/A)*100 

Kapitalni projekt K300001 
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA I MOSTOVA 

5.000,00 kn 4.598,65  kn 
 

91,97 
 
 

UKUPNO 5.000,00 kn 4.598,65 kn 91,97 

    

 
 
 

Sredstava planirana Programom utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u 
državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2021. godinu ostvarena su i 
utrošena u iznosu od 4.598,65 kuna ili 91,97  %, u odnosu na planirana sredstva. Sredstva su utrošena za 
izgradnju i rekonstrukciju cesta i mostova. 
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