
             
 

REPUBLIKA HRVATSKA           
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA                        
G R A D   G O S P I Ć   
GRADONAČELNIK 
KLASA: 940-01/12-01/17 
URBROJ: 2125-1-02-22-05 
Gospić, 21. prosinca 2022. godine 
 
         GRADSKO VIJEĆE GRADA GOSPIĆA 
 
PREDMET: Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu  
                     raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Gospića  
                    unutar „Zone poslovnih namjena Smiljansko polje“ 
 - 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, 7/15, 1/18, 3/20, 1/21) dostavljamo Vam prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika 
o uvjetima i načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Gospića unutar „Zone poslovnih namjena 
Smiljansko polje“na razmatranje i donošenje. 
 
Pravna osnova  

- Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine br. 
57/22, 88/22) 

- Odluka o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 
85/22) 

 
Razlozi za donošenje akta 
 Hrvatska je članica Europske unije od 1. srpnja 2013. godine, Vijeće Europske unije odobrilo je 12. 
srpnja 2022. godine ulazak Hrvatske u europodručje i od 1. siječnja 2023. odredilo je tečaj konverzije po 
kojem će se hrvatska kuna mijenjati za euro. Obzirom da je Zakon o uvođenju eura kao službene valute u 
Republici Hrvatskoj na snagu stupio 15. srpnja 2022. godine i da je od 22. srpnja 2022. godine na snazi 
Odluka o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj sve iznose navedene u kunama 
potrebno je promijeniti u eure te je to jedan od razloga izmjene Odluke o gradskim porezima Grada 
Gospića. 
  

Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog akta 
 Za provedbu ovog akta nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu Grada Gospića.  
 
 Slijedom svega naprijed navedenog,predlaže se Gradskom vijeću Grada Gospića donošenje 
predmetne Odluke. 

 
S poštovanjem, 

 
           GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 

 
                        Karlo Starčević 
 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220712%7Eb97dd38de3.hr.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220712%7Eb97dd38de3.hr.html
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Temeljem Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne 
novine“ br. 57/22, 88/22), Odluke o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj 
(„Narodne novine“ br. 85/22) 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, donijelo 
je 
 

 
 

P R A V I L N I K  
o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu raspolaganja  

nekretninama u vlasništvu Grada Gospića unutar 
„Zone poslovnih namjena Smiljansko polje“ 

 
 

Članak  1. 
 

U Pravilniku o uvjetima i načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Gospića 
unutar „Zone poslovnih namjena Smiljansko polje“ („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 1/12 i 
7/15) članak 4. mijenja se i glasi: 
 
„Početna povlaštena prodajna cijena nekretnina na području Zone, utvrđuje se prema vrsti 
poslovne djelatnosti, a kako slijedi: 

- za izgradnju objekata i realizaciju industrijsko – proizvodnih programa, utvrđuje se u 
iznosu od 3,98 EUR za 1m2 zemljišta 

- za izgradnju objekata i realizaciju trgovačko – uslužnih programa utvrđuje se u 
iznosu od 9,29 EUR“.  

 
 

Članak 2. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, a objavit će se u „Službenom vjesniku 
Grada Gospića“.  

 
 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 
                            GRADA GOSPIĆA 

 
Ana-Marija Zdunić, mag.iur., v.r. 
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