
Općinska zgrada u Gospiću, 29. rujna 1907.
HR-DAGS-206. Zbirka arhivalija

Vlado Bušljeta
Foto arhiva: Državni arhiv u Gospiću

Plan kuće S. Naglića, svibanj 1907.
HR-DAGS-206. Zbirka arhivalija

Još početkom 18. stoljeća Gospić je bio malo naselje s tek nekoliko kuća, kapelicom sv. Ivana Nepomuka i turskom kulom uz prijelaz preko rije-
ke Novčice. Kad je sredinom 18. stoljeća postao sjedište Ličke pukovnije i proglašen komunitetom 1764. god., započela je njegova intenzivnija 
izgradnja koncentrirana oko središnjega gradskog trga. Za potrebe vojno krajiške uprave projektirani su tada i tijekom 19. stoljeća i izvedeni, 
uglavnom prema predlošcima za pojedine objekte kakvi su građeni i u drugim gradovima Vojne krajine, brojni vojni objekti, građeni tipizira-
ni sakralni i javni objekti tipični za krajišku vojnu arhitekturu toga vremena. Mnoge su tada izgrađene zgrade kasnijih desetljeća oštećene ili 
porušene, a one izgrađene na njihovim mjestima često odstupaju od prvotnih arhitektonskih i izvedbenih rješenja. O njihovim izvornim arhi-
tektonskim osobitiostima svjedoče brojni projekti sačuvani u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu i Državnom arhivu u Gsopiću. O dojmu 
koji vizualni identitet Gospića ostavlja na njegove stanovnike i sve brojnije turiste jednim dijelom svjedoče i makete Vlade Bušljete koje i na 
specifičan način pričaju priču o Gospiću, njegovim graditeljima i stanovnicima koji stoljećima, brojnim poteškoćama usprkos, nastoje sačuvati 
kulturnu baštinu svoga grada.

Vlado Bušljeta rođen je 25. travnja 1967. godine u Podoštri. Nakon školovanja u Krapinskim toplicama i Zagrebu, u rodno se mjesto vratio 
1987. godine. Od 2012. godine živi u Domu za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije u Gospiću u kojemu aktivno sudjeluje u radu 
kreativnih radionica i svakodnevno, u okviru radne terapije, izrađuje makete stvarnih i zamišljenih objekata. 
Tijekom godina bavio se različitim kreativnim radovima i tehnikama. Od 2013. godine počeo se baviti izradom predmeta od papira. Prvi rad 
mu je bila kutija za nakit izrađena od tuljaka novinskog papira. Istom tehnikom lijepljenja i spajanja započeo je sa sastavljanjem  kućica iz 
vlastite mašte. Tako su nastale makete građevina iz mašte: vila Podoštra, Vladini dvori, Kuća za odmor, vila Sofia i druge. Od 2014. godine, 
nakon izrade različitih objekata, osmislio je ideju izrade maketa starih gospićkih građevina. Svoje najnovije radove radi s kartonom, lijepi 
drvofiksom i ukrašava ih hamer papirom. 
Većina maketa izloženih na ovoj izložbi, nastala je u 2017. i 2018. godini.

GOSPIĆKA ARHITEKTURA I MAKETE
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HOTEL LIKA
Zgrada se nalazi u samom središtu povijesne jezgre 
Gospića, nasuprot gospićke katedrale. Sagrađena 
je kao sjedište glavne straže 1804. godine. U odno-
su na projekt iz 1822. godine zgradi je izmijenjen 
izgled, a u zgradi se nalazila glavna stražarnica sa 
školskom zgradom.

Dvadestih godina 20. stoljeća u prizemlju 
se nalazila knjižara, tiskara i papirnica 
Ive Kolačevića.

U drugoj polovici 19. stoljeća u njoj su se 
nalazila sva gradska društva, stara pu-
kovnijska knjižnica, knjižnica i arhiv 
društva „Velebit“ i stari općinski arhiv.

Izgorjela je 1873. godine, a ostatke izgor-
jele ruševine vlast je prodala na dražbi.

Nakon obnove zgrade, od 1874. godine u 
njoj se nalazilo društvo “Gospićka sloga“ 
s ciljem promicanja kulture građanima 
Gospića. U isto vrijeme, u zgradi se nala-
zilo društvo „Kasino“. 
Ta dva društva su se 1878. godine spojila 
u jedno kazališno društvo „Lička vila“. 

Dugi niz godina nakon Domovinskog rata, hotel 
nije bio u funkciji sve do renoviranja i ponovnog 
otvaranja u rujnu 2017. godine. 
Danas nosi naziv hotel „Stara Lika“. 

Hauptwacht samt Schulgebäude/Glavna stražarnica 
sa školskom zgradom
HR-HDA-904. Zbirka nacrta i planova 
18. i 19. stoljeća. Inv.br. 59

Pravila društva „Lička Vila“ u Gospiću
HR-HDA-79. Zemaljska vlada. 
Odjel za unutrašnje poslove. Spis br. 1096/1904.

Kolo ispred Svratišta
Lički kalendar 1940.

Oglas, Ivo Kolačević. 
Lički Glas, 
5. rujna 1925., 
god.I, br. 1, str. 4

Na prijelazu s 19. na 20. stoljeće u prize-
mlju se nalazila gostionica, a na katu su 
bila dva privatna stana. Nakon požara u 
svibnju 1907. godine, u rujnu iste godine 
otvoreno je  svratište „Lika“.

Požar u hotelu Lika
Hrvat; Gospić, 
15. svibnja 1907., god. IV., 
br. 35, str. 3

Hotel Lika, 1924. godina
HR-DAGS-167. Zbirka dopunskih 
preslika arhivskog gradiva

Hotel Lika, 1928. godina
HR-DAGS-185/5-29. Zbirka razglednica

Maketa hotela Lika
Autor: Vlado Bušljeta, 2017., 67 cm x 51 cm
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MUZEJ LIKE GOSPIĆ

Muzej Like Gospić nalazi se na južnoj strani nekadašnjeg 
Paradeplatza, danas trga Alojzija Stepinca.
U Gospiću je, kao središtu Ličke pukovnije za stan 
generala pukovnika 1798. godine sagrađena ova zgrada. 

Nakon razvojačenja Vojne krajine, od 1873. gornji kat zgrade 
bio je namijenjen za stanovanje, najprije okružnom upravi-
telju, a kasnije Velikom županu. U prizemlju zgrade bili su 
smješteni razni uredi za obavljanje pukovnijskih dužnosti, a 
kasnije su se tu nalazili: kotarski ured, ličko-otočko okružno 
upraviteljstvo, uredi Općine, Šumskog gospodarstva Gospić, 
Šumarije Gospić i konačno Muzej Like Gospić.

Stožerni stan u Gospiću, 
kraj 18. stoljeća
HR-HDA-904. Zbirka nacrta i planova 
18. i 19. stoljeća. Inv.br. 70

Povjerenstveni zapisnik Kraljevske 
županijske oblasti, 1893. godina
HR-HDA-79.  Odjel za unutarnje poslove 
Zemaljske vlade, kut. 1147.

Tlocrt prizemlja: uredovne prostorije kraljevskog Velikog župana, 
1893. godina
HR-HDA- 79. Odjel za unutarnje poslove Zemaljske vlade, kut. 4002

Povjerenstveni zapisnik Kraljevske 
županijske oblasti, 1893. godina
HR-HDA-79.  Odjel za unutarnje poslove 
Zemaljske vlade, kut. 1147.
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Ideja o osnivanju zavičajnog muzeja u Lici pojavila se sredi-
nom 20. stoljeća, a službeno je osnovan na sjednici Narodnog 
odbora kotara Gospić 1959. godine. Svoju djelatnost obavljao 
je u prostorijama zgrade Okružnog suda, a 1964. godine pre-
selio je na današnju adresu. Najprije je koristio prostorije na 
prvom katu dok se u prizemlju nalazio arhivski sabirni centar 
Državnog arhiva u Karlovcu.

Premještanje urednica Velikog župana u Gospiću, 1915. godina
HR-HDA-79. Odjel za unutarnje poslove Zemaljske vlade, kut. 4002

Maketa Muzeja Like Gospić 
Autor: Vlado Bušljeta, 2018., 62 cm x 43 cm
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KATEDRALA NAVJEŠTENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Prva rimokatolička crkva u Gospiću bila je posvećena sv. Ivanu Nepomuku, ucrtana je već na prvim planovima Gospića iz 1750. godine, a na-
lazila se na križanju današnjih ulica dr. Ante Starčevića i Žakana Broza.

Pred kraj 18. stoljeća, odlučeno je da se nova katolička crkva izgradi na križanju tri velike prometnice u Gospiću, stotinjak metar dalje od po-
stojeće crkve. Kamen temeljac postavio je prvi gospićki arhiđakon i župnik Ivan Krstitelj Suzani u svibnju 1781. godine. U isto vrijeme zapo-
čelo je i rušenje crkve sv. Ivana Napomuka, a kameni materijal srušene crkve iskorišten je za izgradnju nove župne crkve Navještenja Blažene 
Djevice Marije. Gradnja je trajala dvije godine i završena je u lipnju 1783. godine.

Početkom Domovinskog rata, 1991. godine crkva 
je oštećena, a obnovljena je tijekom i nakon rata.

Gospićko-senjska biskupija osnovana je 2000. godine kada je župna 
crkva postala Katedrala Navještenja Blažene Djevice Marije.

Crkva u Gospiću, oko 1930. godine
HR-DAGS-185/5-23. 
Zbirka razglednica.

Popravak župne crkve u Gospiću
Ličanin, Gospić. 15. rujna 1886., 
god. I, br,18, str.3

Popravak crkvenog tornja, 
oko 1920. godine
HR-DAGS-167 Zbirka dopunskih 
preslika arhivskog gradiva

Crkva u Gospiću, 1944. godina
HR-DAGS-185/5-21. 
Zbirka razglednica

Glavni žrtvenik rimokatoličke župne 
crkve u Gospiću, 1909. godina
HR-DAGS-185/5-20. Zbirka razglednica

Maketa Katedrale Navještenja 
Blažene Djevice Marije
Autor: Vlado Bušljeta, 2017., 47 cm x 51 cm

Panorama Gospića, 
rujan 1991.
HR-DAGS-250. Osobni 
fond Alojzija Kukeca.

Crkva Navještenja BDM u Gospiću, 
rujan 1991. Snimio R. Belošević
HR-DAGS-250. 
Osobni fond Alojzija Kukeca
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DRŽAVNI ARHIV U GOSPIĆU

Zgrada u kojoj se nalazi Državni arhiv u Gospiću izgra-
đena je krajem 19. stoljeća kao privatna kuća Konstantina 
Ristovića, trgovca i vlasnika pivovare u Kaniži. 

Od 70-ih godina 20. stoljeća služila je za potrebe 
Zajednice općine Gospić koja je prestala postojati 
u srpnju 1990. godine.

Državni arhiv u Gospiću osnovan je u rujnu 1999. godine 
kao područni državni arhiv koji arhivsku službu obavlja 
na području Ličko-senjske županije, osim gradova Senja i 
Novalje, te na području Zadarske županije i to za Općinu 
Gračac i naselje Srb. 

Državni arhiv u Gospiću u nju je uselio početkom srpnja 
2001. godine kad je započela njezina obnova i adaptacija. 

Projekt električnih instalacija zgrade 
Zajednice općina Gospić, 1981. godina
HR-DAGS-79. Projektbiro Gospić, kut.

Adaptacija zgrade Državnog arhiva u Gospiću, 2001. godine
Zbirka fotografija Državnog arhiva u Gospiću.

Maketa Državnog arhiva u Gospiću
Autor: Vlado Bušljeta, 2018., 36 cm x 58 cm

Kaniška ulica, 
Gospić. 
Razglednica 
poslana 1937. 
godine
Zbirka fotografija 
Muzeja Like Gospić

Kaniška ulica, Gospić
HR-DAGS-185/5-31. Zbirka razglednica

Otvorenje zgrade Državnog arhiva 
u Gospiću, 2001. godina
Zbirka fotografija 
Državnog arhiva u Gospiću.
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GOSPIĆKO-SENJSKA BISKUPIJA

Zaslugom dr. Izidora Kršnjavog, tadašnjeg odjelnog predstojnika Zemaljske vlade 
za bogoštovlje i nastavu, koji je krajem 19. stoljeća posjetio Gospić, 1893. godine 
osnovan je u Gospiću đački internat za siromašnu i marljivu djecu.
Isprva je bio smješten u prizemnim prostorijama dječačke pučke škole i privatnim 
iznajmljenim prostorima,  dok u ožujku 1897. godine nije preselio u novosagrađenu 
zgradu preko puta školskoga vrta. 
Projekt zgrade izradio je češki inženjer Dragutin Svoboda, a izvođač radova gospić-
ki građevinski poduzetnik Lovro Pavelić.
Ravnatelj internata bio je učitelj i pisac Ernest (Dragutin) Kramberger.
Izgradnja doma završena je 1895./1896., a učenici su u njega uselili 1897. godine.

Zbog nedostatka financijskih sredstava, đački dom je pre-
stao s radom 13. srpnja 1900. godine. U zgradu je uselila 
Ličko-krbavska županija koja ju je za svoje potrebe adap-
tirala 1915. godine.

Nakon Drugog svjetskog rata ovdje je djelovala Prva osnovna škola koja 
je 1959. godine promijenila naziv u Osnovna škola „Nada Dimić“.
Od 1974. do rujna 2003. godine u zgradi se nalazio Dječji centar Gospić 
kada je preselio u novi objekt. 
Zgrada je ustupljena Gospićko-senjskoj biskupiji koja je, nakon adapta-
cije 2007. godine, u nju uselila Ordinarijat.

Đački internat, kraj 19. stoljeća
HR-DAGS-167. Zbirka dopunskih preslika

Tlocrt zgrade 
Kraljevske županijske 
oblasti u Gospiću
HR-HDA-79. Odjel 
za unutarnje poslove 
Zemaljske vlade, 
kut. 4002

Đački internat
Lički Glas, Gospić, 
21.3.1935., god. I., br.2, 
str. 2

Županijska zgrada 
u Gospiću, 1902. godina
HR-DAGS-167. 
Zbirka dopunskih preslika

Prva osnovna škola 
u Gospiću
HR-DAGS-185/5-238. 
Zbirka razglednica

Gospić- seljačka 
gospodarska škola, 
1937. godina
Zbirka fotografija 
Muzeja Like Gospić

Maketa Gospićko-senjske biskupije
Autor: Vlado Bušljeta, 2018., 76 cm x 47 cm
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POŠTA

Kako bi se novo krajiško mjesto Gospić povezalo s drugim mjestima Habsburške monarhije, krajem 18. stoljeća uspostavljen je poštanski i 
brzojavni ured. S obzirom na pomanjkanje materijala za izgradnju namjenskih zgrada, poštanski uredi bili su smješteni u drugim držav-
nim zgradama.

Zbog nedostatka prostora u poštanskom i brzojavnom uredu pojavila se potreba za izgradnjom nove zgrade. Ideja je pokrenuta već 1907. 
godine no zbog nedostatka financija izgrađena je 1917. godine na zemljištu kupljenom 1910. godine od obitelji Iveljić.

Maketa zgrade Pošte
Autor: Vlado Bušljeta, 2018., 65 cm x 45 cm

Nova poštanska 
zgrada u Gospiću
Starčevićanac; Gospić, 
16. svibnja 1907., 
god.I, br. 17,str. 2

Zgrada pošte, 1922. godina
HR-DAGS-185/5-40. 
Zbirka razglednica

Zgrada pošte, 1934. godina
HR-DAGS-185/5-39. 
Zbirka razglednica

Nova poštanska 
zgrada u Gospiću
Hrvat, god. XVIII. br. 2, 
15. siječnja 1910., str. 3
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Tijekom Domovinskog rata, 1991. godine pretrpio je avionske 
napade JNA nakon kojih je, već 1992. godine obnovljen.

Od 1972. godine bio je u sastavu NP Plitvička jezera, a 1976. 
godine prodan je poduzeću „Industrogradnja“Zageb. 

Gradnja hotela na današnjoj lokaciji započela je 1969. godi-
ne, a investitor je bilo Šumsko gospodarstvo Gospić. Otvoren 
je 1. svibnja 1971. godine. 

HOTEL VELEBNO

Društvo „Velebno“ iz Zagreba, sastavljeno većinom od Liča-
na, sagradilo je istoimeni hotel u blizini Kubusa i otvorilo ga 
18. kolovoza 1940. godine. No, već je 1942. godine uništen. 

Prvi hotel Velebno 
na Baškim Oštarijama
Privatno vlasništvo 
gospođe Marije Šikić-Kosović

Pozdrav iz Like
HR-DAGS-185/33-208. Zbirka razglednica

Hotel Velebno, 1991. godina
HR-DAGS-250. 
Osobni fond Alojzija Kukeca

Raketirani hotel Velebno kojeg više nema
Vila Velebita, Zagreb, 15. rujna 1992., br. 1, str. 10

Maketa hotela Velebno
Autor: Vlado Bušljeta, 2017., 
63 cm x 49 cm

Projektna dokumentacija.
Tehnički opis izgradnje motela 
Baške Oštarije, 1970. godina
HR-DAGS-30. 
Skupština općine Gospić

Rješenje o odobrenju 
za izgradnju, 1970. godina
HR-DAGS-30. Skupština općine Gospić

Prvi hotel na Velebitu
Ličke novine, Gospić.  15. svibnja 1971., 
god. XIX, br. 10 (434), str. 1
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SPOMEN DOM dr. ANTE STARČEVIĆA 

Spomen-dom dr. Ante Starčevića sagrađen je 1998. godine i u njegovoj iz-
gradnji sudjelovali su svi stanovnici Hrvatske koji su kupnjom doplatne mar-
kice Hrvatske pošte na simboličan način pridonijeli prikupljnju sredstava 
za izgradnju.
Otvoren je 23. svibnja 1998. povodom 175. godišnjice rođenja Oca Domovi-
ne dr. Ante Starčevića. 

Od 2007. godine brigu o Spomen-domu vodi Državni arhiv u Gospiću.
Nakon preuređenja prostora, u studenom 2014. godine, Spomen-dom je 
postao multimedijski centar dostupan svim štovateljima Starčevićevih 
misli i djela, učenicima i studentima te svim zaljubljenicima u prirodu 
i slikoviti ambijent tradicionalnog ličkog sela.

Pismo trgovca Marka Došena iz Gospića o dostavi pri-
jepisa rukopisa „Iztočno pitanje“ dr. Ante Starčevića
HR-HDA-800. Dragutin Hrvoj

Postavljanje kamena temeljca za 
Spomen-dom dr. Ante Starčevića
Vila Velebita, Zagreb, 26. ožujka 1997., 
br. 55, str. 15

Razglednica Bog i Hrvati
HR-DAGS-167. 
Zbirka dopunskih 
preslika arhivskog gradiva

Doplatna markica 
Hrvatske pošte, tiskana i 
u prodaji od 1992. godine 
Spomen-dom dr. Ante 
Starčevića. Državni arhiv u 
Gospiću

Spomen-dom dr. Ante Starčevića
Brošura Spomen-doma dr. Ante Starčevića

Uskoro izgradnja kuće Ante Starčevića
Vila Velebita, Zagreb, 24. svibnja 1996., br. 45, str. 5

Autorica izložbe: Katarina Mataija

Otvoren Spomen-dom dr. Ante 
Starčevića, 1998. godina
Vila Velebita, Zagreb, 
26. lipnja 1998., br. 70, str. 1

Spomen-dom 
dr. Ante Starčevića
Brošura Spomen-doma 
dr. Ante Starčevića

Maketa Spomen-doma 
dr. Ante Starčevića u Velikom Žitniku
Autor: Vlado Bušljeta, 2017., 50 cm x 34 cm
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UČENIČKI DOM

Projekt kaznionice u Gospiću, kapaciteta 70-80 osoba s prosto-
rijama za sudca i tamničara izrađen je 1815./1816. godine 
Na postojećem mjestu prije je bila manja zgrada kaznionice koja 
je u rujnu 1815. srušena.

Krajem 19. stoljeća u zgradi su se nalazili porezni uredi kra-
ljevskoga financijskog erara, a kasnije Kraljevski kotarski sud 
i Kraljevski kotarski ured.

Za vrijeme Kraljevine Jugoslavije u zgradi je bila smještena 
žandarmerija, a u drugoj polovici 20. stoljeća služila je kao 
stambeni prostor mnogim obiteljima.

Adaptacija i dogradnja dovršena je 2008., a od 2009. u njoj 
se nalazi učenički dom kapaciteta za smještaj 92 učenika. 

Idejni projekt krajiškog 
zatvora u Gospiću, 
1807. godina
HR-HDA-904. Zbirka planova i 
nacrta 18. i 19. stoljeća. Inv.br. 61

Projekt starog krajiškog zatvora u Gospiću, 
1800. godina
HR-HDA-904. Zbirka planova i nacrta 18. i 19. stol-
jeća. Inv.br. 64

Opis projekta starog 
krajiškog zatvora u 
Gospiću, 1800. godina
HR-HDA-904. Zbirka 
planova i nacrta 18. i 19. 
stoljeća. Inv.br. 64

Projekt krajiškog zatvora 
u Gospiću, 1815. godina
HR-HDA-904. 
Zbirka planova i nacrta 18. i 
19. stoljeća. Inv.br. 60

Kraljevski kotarski ured i most 
preko Novčice, 1907.godina
Zbirka fotografija Muzeja Like Gospić

Most preko Novčice, 1912.
HR-DAGS-185/5-51. Zbirka razglednica

Žandarmerija nakon 
Domovinskog rata
HR-DAGS-167. 
Zbirka dopunskih preslika 
arhivskog gradiva

Maketa Učeničkog doma
Autor: Vlado Bušljeta, 2017., 63 cm x 48 cm

Dopis o smještaju Kraljevske kotarske 
oblasti i kraljevskog kotarskog suda, 
1890. godina
HR-HDA-100. Ličko-krbavska županija, 
kutija br. 12



GOSPIĆKA ARHITEKTURA I MAKETE

ZGRADA PRIVREDNE BANKE ZAGREB

Gospić je bio središte prve krajiške brigade koja je obuhvaćala Ličku 
i Otočku pukovniju.  Zbog sve češćeg boravka brigadara u stožernom 
mjestu Gospić sagrađena je zgrada zapovjedništva brigade  1767. 
godine u kojoj su se, uz stan brigadira, nalazili i brigadni uredi.

Nekadašnja zgrada iz 18. st. je srušena, a na njezinom je mjestu 
1856. godine sagrađena upravna vojnokrajiška građevina.

Nakon što je obnovljena 1919. godine u njoj su bile smješte-
ne građanska, osnovna i Učiteljska škola, a 50-ih godina 20. 
stoljeća Osnovna škola „Vlado Knežević“.

Od 1989. godine u njoj se nalazi poslovnica Privredne banke Zagreb.

Dio dopisa Velikog župana dr. Tomislava Tomljenovića Kotarskoj 
oblasti u Gospiću, studeni 1918. godine
HR-HDA-80. Zemaljska vlada. Odjel za bogoštovlje i nastavu, kut. 1309

Nacrt izgradnje 
hodnika zgrade 
zapovjedništva 
brigade
HR-DAGS-904. 
Zbirka nacrta i planova 
18. i 19. stoljeća. 
Inv. br. 64

Adaptacija općinske 
zgrade za Učiteljsku 
školu, 1919. godina
HR-HDA-80. Zemaljska 
vlada. Odjel za bogoštovlje i 
nastavu, kut. 1309. 

Maketa Privredne banke Zagreb
Autor: Vlado Bušljeta, 2018., 46 cm x 64 cm

Zgrada Osnovne škole „Vlado 
Knežević“, 1962. godina
HR-DAGS-167. Zbirka dopunskih 
preslika arhivskog gradiva

Uvjerenje o uvjetima 
uređenja prostora, 1989. 
godina
HR-DAGS-30. 
SO Gospić, kut. 550

Zgrada građanske, osnovne 
i učiteljske škole u Gospiću
HR-DAGS-185/5-49. 
Zbirka razglednica.

Ugovor o prijenosu prava trajnog korištenja, 1988. godina 
HR-DAGS-30. Skupština općine Gospić. kut. 550


