
 
Na temelju članka 16. Uredbe o uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu 

na područjima posebne državne skrbi ("Narodne novine" broj 19/11, 56/11 i 3/13) i članka  33. Statuta 
Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" broj 7/09, 5/10, 7/10 i 1/12), Gradsko vijeće Grada 
Gospića na sjednici održanoj dana 20. veljače  2013. godine donijelo je   
 
 

Z A K LJ U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa  

utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području  
posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2012. godini 

 
 

Članak 1. 
 

Gradsko vijeće Grada Gospića je na sjednici održanoj dana 19. travnja 2012. godine donijelo 
Program utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne 
državne skrbi za Grad Gospić u 2012. godini, te dana 14. studenog 2012. godine izmjenu Programa. 

Program je donesen temeljem članka 16. Uredbe o uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u 
državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi  ("NN" broj 19/11 i 56/11), kojim je utvrđeno 
da su sredstva od prodaje kuća i stanova prihod jedinica lokalne samouprave i uplaćuju se na njihov 
račun, te da se uplaćena sredstva mogu koristiti za izgradnju i obnovu komunalne infrastrukture, 
stambeno zbrinjavanje, izgradnju socijalnih stanova te podizanje standarda stambenog fonda. 

Navedenim Programom i izmjenama Programa, planirana su sredstva u iznosu od 1.070.290,00 
kuna. 
 

Članak  2. 
 

Predmetnim Programom i izmjenama Programa, planirana su sredstva u iznosu od 1.070.290,00 
kuna, dok su ista ostvarena u Proračunu u iznosu od 40.795,86 kuna, te se ista odnose na ugovore 
sklopljene tijekom 2011. godine, iz čega proizlazi da tijekom 2012. nije sklopljen niti jedan predmetni 
ugovor o kupoprodaji nekretnina između Ministarstva regionalnog razvoja i Fondova europske unije i 
kupaca koji ispunjavaju uvjete za kupnju nekretnina temeljem Uredbe o uvjetima za kupnju obiteljske kuće 
ili stana u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi. 

 
Članak  3. 

 
Sredstva iz članka 2. ovog Zaključka utrošena su za izgradnju i obnovu komunalne infrastrukture 

sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu.     
 

Članak  4. 
 

Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića". 
 

 
Klasa: 370-01/12-01/05  
Urbroj: 2125/01-01-13-09 
Gospić,  20.  veljače 2013. godine 
 
                          PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  

                          GRADA GOSPIĆA 
 
                             Petar Radošević. v.r. 

 


