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GRADSKO VIJEĆE GRADA GOSPIĆA 

 
Predmet:Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana utroška sredstava  
                 od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na  
                potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2022. godinu 

- na razmatranje i donošenje – dostavlja se – 
 

Poštovani,  

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 Plana utroška sredstava od 
prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad 
Gospić za 2022. godinu.  

Gradsko vijeće Grada Gospića je na sjednici održanoj 15.12.2022. godine donijelo Plan 
utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim 
područjima za Grad Gospić za 2022. godinu.  

Predmetni Plan je donesen 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 Plan 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 Izvješće Središnji državni 
ured daje suglasnost u roku od 15 dana. 

Kako je došlo do preraspodjele sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom 
vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2022. godinu potrebno je pristupiti 
izmjeni i dopuni predmetnoga Programa. 

Sredstva planirana Programom utrošit će se na uređenje i izgradnju objekata Mjesnih  
odbora, a sukladno zahtjevima i planovima Mjesnih odbora. 
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S danom 15. srpnja ove godine stupio je na snagu Zakona o uvođenju eura kao službene 
valute u Republici Hrvatskoj („Narodne Novine“ br. 57/22, 88/22, u daljnjem tekstu: Zakon), kojim se 
uređuje uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.  

Čankom 48. Zakona utvrđuje se da je tijelo javne vlasti dužno u razdoblju dvojnog iskazivanja 
iz članka 43. stavka 1. Zakona dvojno iskazivati cijene i druge novčane iskaze vrijednosti u sudskim, 
upravnim i drugim pojedinačnim aktima koje donosi. U navedenim aktima dvojno se iskazuje ukupan 
iznos novčane obveze ili prava uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za 
preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona. 

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

Odluke o izmjenama i dopunama Plana utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u 
državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2022. godinu. 

 
S poštovanjem, 
 
 

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 

Karlo Starčević 
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Na temelju članka 48. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj 
(„Narodne Novine“ br. 57/22, 88/22), 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 _____________ 2022. godine, 
donosi 

 
O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Plana utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom 
vlasništvu na potpomognutim područjima  

za Grad Gospić za 2022. godinu 
 

Članak 1. 

(1) U Planu utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na 
potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2022. godinu ("Službeni vjesnik Grada 
Gospića" br. 8/21) članak 4. mijenja se i glasi: 

„ 

(1) U Proračunu Grada Gospića za 2022. godinu predviđaju se sredstva od prodaje obiteljske 
kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić u iznosu 
od 5.000,00 kn (663,61 €)1. Navedena Sredstva utrošit će se za uređenje objekata Mjesnih 
odbora. 
 

PLANIRANI RASHOD OD PRIKUPLJENIH SREDSTAVA OD PRODAJE OBITELJSKE KUĆE ILI STANA U 
DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA ZA GRAD GOSPIĆ ZA 2022. GODINU 

K100001 

UREĐENJE OBJEKATA MJESNIH ODBORA 

5.000,00 kn 

UKUPNO 
5.000,00 kn 

(663,61 €)1 

                                                                                                                                                                        1fiksni tečaj konverzije 7,53450 
 „ 

Članak 2. 

(1) 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. 

 
 
 
 
 
 

 


