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1. GODIŠNJI OBRAĈUN PRORAĈUNA GRADA GOSPIĆA ZA 2004. 

godinu 

_____GODIŠNJI OBRAĈUN PRORAĈUNA GRADA GOSPIĆA ZA 2004. godinu 

 

__- Bilješke uz Godišnji obraĉun Proraĉuna Grada Gospića za 

____________________2004. godinu 

GRAD GOSPIĆ Matiĉni broj : 0441015 
Djelatnost: 75113 

Ţiro raĉun: 2340009-1813000004 

B I L J E Š K E 

UZ GODIŠNJI OBRAĈUN PRORAĈUNA GRADA GOSPIĆA ZA 2004. godinu 

 

1. Poslovanje Proraĉuna Grada Gospića za 2004. godinu odvijalo se preko tri gradska odjela sa 41 zaposlenim i 

osam proraĉunskih korisnika sa 83 zaposlena. 

http://www.gospic.hr/uprava/god.obr.04.doc


Proraĉunski korisnici su, sukladno Pravilniku o utvrĊivanju korisnika proraĉuna i o voĊenju registra korisnika 

proraĉuna ( N.N. 80/04 ) slijedeći: 

1. Javna vatrogasna postrojba 

2. Samostalna narodna knjiţnica Gospić 

3. Muzej Like Gospić 

4. Puĉko otvoreno uĉilište Dr. A Starĉevića 

5. Djeĉji centar Gospić 

6. O.Š. Dr. Jure Turića Gospić 

7. O.Š. Dr. Franje TuĊmana L. Osik 

8. O.Š. Dr. A. Starĉevića Pazarište- Klanac 

U skladu s Odlukom o izvršenju Proraĉuna Grada Gospića za 2004. godinu, vlastite prihode ostvarene 

obavljanjem osnovnih i ostalih djelatnosti, proraĉunski korisnici nisu bili obvezni uplaćivati u Proraĉun Grada. 

2. Ukupni prihodi i primici Proraĉuna Grada za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2004. godine ostvareni su u svoti 

od 44.556.238,43 kn, ili 98,4% u odnosu na plan, dok su rashodi i izdaci ostvareni u svoti od 42.763.594,51 kn, 

ili 94,5% od plana. Višak prihoda proraĉuna za 2004. godinu iznosi 1.792.643,92 kn. Višak prihoda odnosi se na 

bespovratnu potporu Fonda za regionalni razvoj RH u svoti od 1.979.477, 00 kn doznaĉenu za financiranje 

izgradnje prometne infrastrukture poslovne zone 31.12.2004. godine. 

Ako bismo izuzeli spomenuta namjenska sredstva , Proraĉun Grada poslovao bi sa 186.833,08 kn manjka 

prihoda, preneseni manjak iz 2003. godine iznosi 138.933 kn, što ukupno iznosi 325.766,08 kn proraĉunskog 

deficita , ili 0,8% od ostvarenih proraĉunskih prihoda ( bez namjenskih sredstava ). 

3. Raĉun prihoda i rashoda 

3.1. Prihodi poslovanja ostvareni su sa 100,2%, a znaĉajnija odstupanja evidentna su na skupini 61 i 63 budući 

su sredstva za decentralizirane funkcije javnog vatrogastva i osnovnog školstva bila planirana kao pomoći iz 

proraĉuna ( 6331 ), a prema mišljenju MF evidentirana su u odjeljku 6118 - dio poreza na dohodak dobiven kroz 

pomoći izravnanja. 

Znaĉajno odstupanje od plana javlja se i u odjeljku 6526 zbog već spomenutih sredstava Fonda za regionalni 

razvoj koja nisu bila planirani prihod u 2004. godini. 

3.2. Prihodi od nabave nefinancijske imovine ostvareni su sa 58,7% u odnosu na plan zbog smanjenog interesa 

za nekretnine u vlasništvu Grada. 
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3.3. Rashodi poslovanja ostvareni su sa 96,4% u odnosu na plan. Postotak ostvarenja rashoda ovisi o realizaciji 

pojedinog programa u Posebnom dijelu Proraĉuna. Više od plana ( 106,3%) izdvojeno je za sufinanciranje cijene 

prijevoza uĉenika , odjeljak 3722. 

3.4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su sa 90,7% u odnosu na plan, a postotak realizacije 

razlikuje se prema fazi realizacije pojedinog projekta u Posebnom dijelu Proraĉuna. 

4. Raĉun financiranja 

4.1. U raĉunu financiranja planirani izdatak za otplatu glavnice primljenog zajma ostvaren je sa 99% u odnosu na 

plan. 

5. Podaci iz bilance 

5.1. Vrijednost evidentirane nefinancijske imovine na dan 31.12.2004. godine iznosi 56.234.504,11 kn. U 

odnosu na stanje 01.01.2004. godine indeks povećanja iznosi 162,0%. Pored projekata planiranih Proraĉunom 

Grada za 2004. godinu, do povećanja vrijednosti došlo je i zbog prijenosa u vlasništvo, Odlukom Vlade RH, 

objekta " vojarna Pazariška " u  

vrijednosti od 7.342.590,00 kn i objekta " Dom HV" u vrijednosti od 3.104.794,00 kn, te Odluke MPŠ kojom se 

oprema novog Vrtića nabavljena sredstvima MPŠ u vrijednosti od 1.682.658,87 kn evidentira kao imovina 

Grada. 



5.2. Vrijednost financijske imovine iznosi 5.867.780,26 i za 109,5% je veća od stanja na poĉetku godine. Sastoji 

se od novca u banci na dan 31.12.2004. god. u svoti od 2.115.115,35 kn i novca u blagajni u svoti od 1.598,28 

kn, potraţivanja za naknade koje se refundiraju u iznosu od 15.365,52 kn, te potraţivanja za decentraliziranu 

funkciju osnovnog školstva doznaĉena 17. sijeĉnja 2005. godine. Najznaĉajnija su potraţivanja za prihode 

poslovanja u visini od 3.256.045,79 kn koja su za 33,2% manja u odnosu na stanje 01.01.2004.  

Razlog smanjenju spomenutih potraţivanja je provedba Odluke o otpisu zastarjelih i nenaplativih potraţivanja 

temeljena na Prijedlogu povjerenstva za popis potraţivanja kojom je predloţen otpis u svoti od 1.803.321,55 kn.  

Otpisana su slijedeća potraţivanja: 

- najam stanova 441.902,98 kn ( zakljuĉno sa 12/99 ) 

- zakup poslovnog prostora 46.930,40 kn ( zakljuĉno sa 12/99 ) 

- komunalna naknada 1.314.488,17 kn ( zakljuĉno sa 12/98 ) 

Proraĉun Grada potraţuje i 230.406,06 kn za prodane stanove PPK Velebita kojima je namiren dio potraţivanja 

iz steĉajne mase spomenutog poduzeća. 

5.3. Obveze Grada Gospića na dan 31.12.2004. god. iznose 3.193.626,49 kn i 6,1% su manje u odnosu na stanje 

poĉetkom godine. Sastoje se od obveza za rashode poslovanja u svoti od 571.206,54 kn , 186.615,87 kn obveza 

za nabavu nefinancijske imovine, te 2.435.804,08 kn nedospjelih obveza po dugoroĉnom kreditu kod PBZ . Rok 

otplate kredita je 31.12. 2008. god. 
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5.4. Proraĉun Grada Gospića tijekom 2004. godine nije se dodatno zaduţivao niti davao jamstva. 

5.5. Neutrošena sredstva na ţiro-raĉunu u svoti od 2.115.115,35 kn su namjenska sredstva,  

1.979.477,00 kn su sredstva doznaĉena od Fonda za regionalni razvoj namijenjena izgradnji prometne 

infrastrukture za poslovnu zonu, dok se ostatak odnosi na neutrošena sredstva za decentraliziranu funkciju 

javnog vatrogastva, vraćena Drţavnoj riznici 29. sijeĉnja 2005.god. 

 

Klasa: 400-08/05-01/05  

Urbroj: 2125/01-01-05-01 

Gospić, 05. srpnja 2005. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r.  

NA VRH 

 

2. ODLUKA o izboru ĉlanova Gradskog poglavarstva Grada Gospića 

Na temelju ĉlanka 46. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 

novine" br. 33/01), ĉlanka 13. toĉke 3 i ĉlanka 40. Statuta Grada Gospića ("Sluţbeni 
vjesnik Grada Gospića" br. 7/01, 7/04), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici 

odrţanoj dana 05. srpnja 2005. godine donosi 

O D L U K U 

o izboru ĉlanova Gradskog  

poglavarstva Grada Gospića  

 

I 

http://www.gospic.hr/uprava/vjesnik0505.asp#VRH


Za ĉlanove Gradskog poglavarstva Grada Gospića biraju se:  

 

1. Mile Uremović, dipl. ing. - za ĉlana 

2. Mr. sc. Luka Matijević,, dipl. ing. - za ĉlana 

3. Ivica Radošević, dipl. uĉitelj - za ĉlana 

 

II 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Sluţbenom vjesniku Grada Gospića". 

Klasa: 119-01/05-01/18 

Urbroj: 2125/01-01-05-02 

Gospić, 05. srpnja 2005. godine 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

  

NA VRH 

 
3. ODLUKA o poĉetku mirovanja mandata ĉlana Gradskog vijeća - 

Luka Matijević 

Na temelju ĉlanka 5. i 6. Zakona o izboru ĉlanova predstavniĉkih tijela jedinica lokalne i 
podruĉne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" br. 44/05 - proĉišćeni tekst), te 

ĉlanka 13. i 17. Statuta Grada Gospića ("Sluţbeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/01, 

7/04), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici odrţanoj dana 05. srpnja 2005. godine 
donijelo je  

O D L U K U 

o poĉetku mirovanja mandata ĉlana 

Gradskog vijeća 

 

I 

 

Luki Matijević, izabranom kandidatu s kadidacijske liste Hrvatske demokratske zajednice mandat ĉlana 

Gradskog vijeća Grada Gospića stavlja se u mirovanje s danom 05. srpnja 2005. godine. 

 

II 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Sluţbenom vjesniku Grada Gospića". 

http://www.gospic.hr/uprava/vjesnik0505.asp#VRH


Klasa: 119-01/05-01/20 

Urbroj: 2125/01-01-05-02 

Gospić, 05. srpnja 2005. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  

GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

NA VRH 

   

 
4. ODLUKA o poĉetku obnašanja mandata ĉlana Gradskog vijeća - 

Ivana Đapić 

Na temelju ĉlanka 5. i 8. Zakona o izboru ĉlanova predstavniĉkih tijela jedinica lokalne i 

podruĉne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" br. 44/05 - proĉišćeni tekst), te 
ĉlanka 13. i 17. Statuta Grada Gospića ("Sluţbeni vjesnik Grada Gospića" 7/01), Gradsko 

vijeće Grada Gospića na sjednici odrţanoj dana 05. srpnja 2005. godine donijelo je 

O D L U K U 

o poĉetku obnašanja mandata ĉlana 

Gradskog vijeća 

 

I 

Ivana Đapić, neizabrani kandidat s kandidacijske liste Hrvatske demokratske zajednice poĉinje obnašati mandat 

ĉlana Gradskog vijeća Grada Gospića s danom 05. srpnja 2005. godine, a na temelju Odluke politiĉke stranke o 

odreĊivanju zamjenika izabranom ĉlanu. 

 

II 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Sluţbenom vjesniku Grada Gospića".  

 

Klasa: 119-01/05-01/19 

Urbroj: 2125/01-01-05-02 

Gospić, 05. srpnja 2005. godine 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

   

NA VRH 

http://www.gospic.hr/uprava/vjesnik0505.asp#VRH
http://www.gospic.hr/uprava/vjesnik0505.asp#VRH


   

 
5. ODLUKA o izboru ĉlanova Odbora za propise i pravna pitanja 

Na temelju ĉlanka 13., 24. i 28. Statuta Grada Gospića ("Sluţbeni vjesnik Grada Gospića" 
br. 7/01, 7/04) i ĉlanka 16. i 49. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića ("Sluţbeni 

vjesnik Grada Gospića" br. 6/94), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici odrţanoj 
dana 05. srpnja 2005. godine donijelo je  

 

ODLUKU 

o izboru ĉlanova Odbora 

za propise i pravna pitanja 

 

I  

Za ĉlanove Odbora za propise i pravna pitanja biraju se: 

1. Petar Radošević, upravni pravnik, za predsjednika 

2. Ivana Đapić, prof., za ĉlana 

3. Ana Stilinović, oec., za ĉlana 

 

II 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Sluţbenom vjesniku Grada Gospića". 

 

Klasa: 119-01/05-01/15 

Urbroj: 2125/01-01-05-02 

Gospić, 05. srpnja 2005. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

NA VRH 

 

6. ODLUKA o izboru ĉlanova Odbora za predstavke i prituţbe 

Na temelju ĉlanka 13., 24. i 27. Statuta Grada Gospića ("Sluţbeni vjesnik Grada Gospića" 

br. 7/01, 7/04) i ĉlanka 17. i ĉlanka 50. Poslovnika Gradskog vijeća ("Sluţbeni vjesnik 
Grada Gospića" br. 6/94), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici odrţanoj dana 05. 

srpnja 2005. godine donijelo je  

 

ODLUKU 

http://www.gospic.hr/uprava/vjesnik0505.asp#VRH


o izboru ĉlanova  

Odbora za predstavke i prituţbe  

 

I 

Za ĉlanove Odbora za predstavke i prituţbe biraju se: 

1. Ivan Radošević, za predsjednika 

2. Nevenka Jurĉić, za ĉlana 

3. Zdravko Boţić, za ĉlana 

 

II 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Sluţbenom vjesniku Grada Gospića". 

Klasa: 119-01/05-01/16 

Urbroj: 2125/01-01-05-02 

Gospić, 05. srpnja 2005. godine 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

   

NA VRH 

 

7. ODLUKA o izboru članova Odbora za mjesnu samoupravu 

Na temelju ĉlanka 24. i 29. Statuta Grada Gospića ("Sluţbeni vjesnik Grada Gospića" br. 
7/01, 7/04), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici odrţanoj dana 05. srpnja 2005. 

godine donijelo je  

ODLUKU 

o izboru ĉlanova  

Odbora za mjesnu samoupravu 

 

I 

Za ĉlanove Odbora za mjesnu samoupravu biraju se: 

1. Juraj Verzon, dipl. uĉitelj, za predsjednika  

2. Marija Brkljaĉić, za ĉlana 

3. Anton Buneta, za ĉlana 

http://www.gospic.hr/uprava/vjesnik0505.asp#VRH


II 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Sluţbenom vjesniku  

Grada Gospića".  

Klasa: 119-01/05-01/14 

Urbroj: 2125/01-01-05-02 

Gospić, 05. srpnja 2005. godine 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

NA VRH 

 
8. ODLUKA o visini naknade za obavljanje duţnosti predsjednika i 

potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Gospića 

Na temelju ĉlanka 31. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" 
33/01 i 60/01), ĉlanka 18. Statuta Grada Gospića ("Sluţbeni vjesnik Grada Gospića", br. 

7/01, 7/04) i ĉlanka 36. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića ("Sluţbeni vjesnik 
Grada Gospića" br. 6/94) Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici odrţanoj dana 05. 

srpnja 2005. godine donijelo je 

O D L U K U 

o visini naknade za obavljanje 

duţnosti predsjednika i potpredsjednika  

Gradskog vijeća Grada Gospića 

 

Ĉlanak 1. 

Ovom Odlukom utvrĊuje se visina naknade za obavljanje duţnosti predsjednika i potpredsjednika Gradskog 

vijeća Grada Gospića. 

 

Ĉlanak 2. 

Predsjedniku Gradskog vijeća za obavljanje duţnosti pripada mjeseĉna naknada u visini 50 % prosjeĉne 

mjeseĉne netto plaće isplaćene po zaposlenom u RH prema posljednjem objavljenom podatku Drţavnog zavoda 

za statistiku. 

 

Ĉlanak 3. 

Potpredsjedniku Gradskog vijeća za obavljanje duţnosti pripada mjeseĉna naknada u visini 25 % prosjeĉne 

mjeseĉne netto plaće isplaćene po zaposlenom u RH prema posljednjem objavljenom podatku Drţavnog zavoda 

za statistiku. 

Ĉlanak 4.  

http://www.gospic.hr/uprava/vjesnik0505.asp#VRH


Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o naknadi troškova predsjedniku Gradskog vijeća, ĉlanovima 

Gradskog vijeća, zamjeniku gradonaĉelnika, ĉlanovima Gradskog poglavarstva i ĉlanovima radnih tijela 

("Sluţbeni vjesnik Grada Gospića" br. 5/01).  

Ĉlanak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Sluţbenom vjesniku Grada Gospića", a primjenjuje se od 01. 

srpnja 2005. godine. 

 

Klasa: 121-01/05-01/07 

Urbroj: 2125/01-01-05-02 

Gospić, 05. srpnja 2005. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

NA VRH 

 

9. ODLUKA o naknadama ĉlanovima Gradskog vijeća i ĉlanovima 
radnih tijela Gradskog vijeća  

Na temelju ĉlanka 31. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" 

33/01 i 60/01), ĉlanka 18. Statuta Grada Gospića ("Sluţbeni vjesnik Grada Gospića" br. 
7/01, 7/04) i ĉlanka 32. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića ("Sluţbeni vjesnik 

Grada Gospića" br. 6/94), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici odrţanoj dana 05. 
srpnja 2005. godine donijelo je  

O D L U K U 

o naknadama ĉlanovima  

Gradskog vijeća i ĉlanovima 

radnih tijela Gradskog vijeća 

 

Ĉlanak 1.  

Ovom Odlukom utvrĊuju se naknade ĉlanovima Gradskog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće), za rad na 

sjednicama i za rad u radnim tijelima Vijeća, te za obavljanje drugih poslova za potrebe Vijeća, kao i naknade 

drugim osobama koje Vijeće imenuje za ĉlanove radnih tijela Vijeća. 

 

Ĉlanak 2.  

Ĉlanovima Vijeća utvrĊuje se naknada koja se isplaćuje na ime naknade troškova, naknade za neostvarenu plaću 

ili zaradu i naknade za obavljanje duţnosti u Vijeću u iznosu od 500,00 kuna mjeseĉno u netto iznosu. 

Ĉlanak 3.  

Osobama iz ĉlanka 1. ove Odluke, kada putuju izvan podruĉja Grada radi obavljanja poslova za Vijeće, po 

zakljuĉku ovlaštenog tijela (sluţbeni put) pripada naknada stvarnih troškova prijevoza, dnevnica i troškova 

noćenja.  

Troškovi noćenja priznaju se na temelju priloţenog raĉuna do visine cijene noćenja u hotelu "A" kategorije u 

mjestu noćenja.  

http://www.gospic.hr/uprava/vjesnik0505.asp#VRH


Putni nalog izdaje predsjednik Vijeća. 

Dnevnica za sluţbena putovanja obraĉunava se od vremena polaska na sluţbeno putovanje do vremena povratka. 

Za sluţbeno putovanje koje traje od 08 do 12 sati isplaćuje se 50 % dnevnice za sluţbeno putovanje u zemlji, a 

za sluţbeno putovanje koje traje od 12 do 24 sata isplaćuje se puni iznos dnevnice za sluţbena putovanja u 

zemlji.  

 

Ĉlanak 4. 

Za sluţbena putovanja u inozemstvo osobama iz ĉlanka 1. ove Odluke odreĊuje se dnevnica u visini i na naĉin 

predviĊen za korisnike sredstava Drţavnog proraĉuna kojima se ti troškovi priznaju u materijalne troškove.  

 

Ĉlanak 5. 

Ĉlanovima stalnih radnih tijela Vijeća pripada naknada za rad u radnom tijelu. 

Predsjedniku odnosno predsjedatelju radnog tijela pripada naknada po odrţanoj sjednici radnog tijela u iznosu od 

300,00 kuna netto, a ĉlanovima radnih tijela 200,00 kuna netto po odrţanoj sjednici. 

Ĉlanak 6.  

Evidenciju nazoĉnosti sjednicama Vijeća i sjednicama radnih tijela Vijeća vodi Ured gradskih tijela.  

Ĉlanak 7.  

Ova Odluka primjenjuje se od 01. srpnja 2005. godine. 

Danom primjene ove Odluke prestaje vaţiti Odluka o naknadi troškova predsjedniku Gradskog vijeća, 

ĉlanovima Gradskog vijeća, zamjeniku gradonaĉelnika, ĉlanovima Gradskog poglavarstva i ĉlanovima radnih 

tijela ("Sluţbeni vjesnik Grada Gospića" br. 5/01).  

 

Ĉlanak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objavit će se u "Sluţbenom vjesniku Grada Gospića".  

 

Klasa: 121-01/05-01/09 

Urbroj: 2125/01-01-05-01 

Gospić, 05. srpnja 2005. godine 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

NA VRH 

 

10. ODLUKA o naknadi ĉlanovima Gradskog poglavarstva 

Na temelju ĉlanka 38., 40. i 43. Statuta Grada Gospića ("Sluţbeni vjesnik Grada Gospića" 

br. 7/01, 7/04), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici odrţanoj dana 05. srpnja 
2005. godine donijelo je  

http://www.gospic.hr/uprava/vjesnik0505.asp#VRH


 

O D L U K U 

o naknadi ĉlanovima Gradskog poglavarstva 

 

Ĉlanak 1. 

Ovom Odlukom utvrĊuje se pravo na naknadu ĉlanovima Gradskog poglavarstva Grada Gospića, (ĉlanovi 

Poglavarstva) iznos naknade te uvjeti ostvarivanja prava na naknadu. 

Ĉlanak 2. 

Ĉlanovi Poglavarstva za rad u Poglavarstvu imaju pravo na stalnu mjeseĉnu naknadu. 

 

Ĉlanak 3. 

Da bi ĉlan Poglavarstva ispunio uvjete za naknadu iz ĉlanka 2. ove Odluke obvezatan je redovito biti nazoĉan 

sjednicama Poglavarstva i aktivno uĉestvovati u radu Poglavarstva, osobito u djelokrugu za koji je zaduţen. 

 

Ĉlanak 4. 

Stalna mjeseĉna naknada iznosi 1000,00 kuna (slovima: tisuću kuna) netto. 

 

Ĉlanak 5. 

Ĉlanovima Poglavarstva, kada putuju izvana podruĉja Grada radi obavljanja poslova za Poglavarstvo, pripada 

naknada stvarnih troškova prijevoza, dnevnica i troškova noćenja.  

 

Ĉlanak 6. 

Za eventualna sluţbena putovanja ĉlanova Poglavarstva u inozemstvo, odreĊuje se dnevnica u visini i na naĉin 

predviĊen za korisnike Drţavnog proraĉuna.  

Ĉlanak 7. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vaţiti Odluka o naknadi troškova predsjedniku Gradskog vijeća, 

ĉlanovima Gradskog vijeća, zamjeniku gradonaĉelnika, ĉlanovima Gradskog poglavarstva i ĉlanovima radnih 

tijela ("Sluţbeni vjesnik Grada Gospića" br. 5/01). 

 

Ĉlanak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Sluţbenom vjesniku Grada Gospića", a primjenjuje se 

od 01. srpnja 2005. godine. 

Klasa: 121-01/05-01/10 

Urbroj: 2125/01-01-05-01 

Gospić, 05. srpnja 2005. godine 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

GRADA GOSPIĆA 



Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

NA VRH 

 

11. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja "Priznanje Grada Gospića" 

- Društvu slijepih i slabovidnih Liĉko-senjske ţupanije 

Na temelju ĉlanka 11. i 13. Statuta Grada Gospića ("Sluţbeni vjesnik Grada Gospića" br. 
7/01, 7/04) i ĉlanka 6. Odluke o uvjetima dodjeljivanja javnih priznanja Grada Gospića i 

drugih oblika priznanja ("Sluţbeni vjesnik Grada Gospića" br. 4/94), Gradsko vijeće 
Grada Gospića na sjednici odrţanoj dana 05. srpnja 2005. godine donijelo je  

 

O D L U K U 

o dodjeli javnog priznanja 

"Priznanje Grada Gospića" 

 

I 

Društvu slijepih i slabovidnih Liĉko-senjske ţupanije dodjeljuje se javno priznanje "Priznanje Grada Gospića" 

povodom 50 godina postojanja, brige i zaštite svojih ĉlanova. 

II 

"Priznanje Grada Gospića" je plaketa i pismeno priznanje. 

III 

Javno priznanje uruĉit će se na Sveĉanoj sjednici Gradskog vijeća povodom obiljeţavanja Dana Grada Gospića 

22. srpnja - blagdan Sv. Marije Magdalene. 

IV 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Sluţbenom vjesniku Grada Gospića".  

Klasa: 061-01/05-01/04 

Urbroj: 2125/01-01-05-10 

Gospić, 05. srpnja 2005. godine 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

 

NA VRH 

 
12. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja "Priznanje Grada Gospića" 

- Udruzi dijabetiĉara Liĉko-senjske ţupanije 

http://www.gospic.hr/uprava/vjesnik0505.asp#VRH
http://www.gospic.hr/uprava/vjesnik0505.asp#VRH


Na temelju ĉlanka 11. i 13. Statuta Grada Gospića ("Sluţbeni vjesnik Grada Gospića" br. 
7/01, 7/04) i ĉlanka 6. Odluke o uvjetima dodjeljivanja javnih priznanja Grada Gospića i 

drugih oblika priznanja ("Sluţbeni vjesnik Grada Gospića" br. 4/94), Gradsko vijeće 

Grada Gospića na sjednici odrţanoj dana 05. srpnja 2005. godine donijelo je  

 

O D L U K U 

o dodjeli javnog priznanja 

"Priznanje Grada Gospića" 

 

I 

Udruzi dijabetiĉara Liĉko-senjske ţupanije, dodjeljuje se javno priznanje "Priznanje Grada Gospića" za izuzetan 

rad na polju zaštite i edukacije osoba oboljelih od dijabetesa na podruĉju Liĉko-senjske ţupanije. 

II 

"Priznanje Grada Gospića" je plaketa i pismeno priznanje. 

III  

Javno priznanje uruĉit će se na Sveĉanoj sjednici Gradskog vijeća povodom obiljeţavanja Dana Grada Gospića 

22. srpnja - blagdan Sv. Marije Magdalene. 

IV 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Sluţbenom vjesniku Grada Gospića". 

Klasa: 061-01/05-01/04 

Urbroj: 2125/01-01-05-08 

Gospić, 05. srpnja 2005. godine 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

NA VRH 

 

13. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja "Priznanje Grada Gospića" 

- Ţenskom košarkaškom klubu Gospić - Industrogradnja 

Na temelju ĉlanka 11. i 13. Statuta Grada Gospića ("Sluţbeni vjesnik Grada Gospića" br. 
7/01, 7/04) i ĉlanka 6. Odluke o uvjetima dodjeljivanja javnih priznanja Grada Gospića i 

drugih oblika priznanja ("Sluţbeni vjesnik Grada Gospića" br. 4/94), Gradsko vijeće 
Grada Gospića na sjednici odrţanoj dana 05. srpnja 2005. godine donijelo je  

 

O D L U K U 

o dodjeli javnog priznanja 

"Priznanje Grada Gospića" 

http://www.gospic.hr/uprava/vjesnik0505.asp#VRH


 

I 

Ţenskom košarkaškom klubu Gospić - Industrogradnja dodjeljuje se javno priznanje "Priznanje Grada Gospića" 

za ostvarene vrhunske športske rezultate, te promicanje imena i ugleda grada Gospića. 

 

II 

"Priznanje Grada Gospića" je plaketa i pismeno priznanje. 

 

III 

Javno priznanje uruĉit će se na Sveĉanoj sjednici Gradskog vijeća povodom obiljeţavanja Dana Grada Gospića 

22. srpnja - blagdan Sv. Marije Magdalene. 

 

IV 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Sluţbenom vjesniku Grada Gospića". 

Klasa: 061-01/05-01/04 

Urbroj: 2125/01-01-05-09 

Gospić, 05. srpnja 2005. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

GRADA GOSPIĆA 

 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r. 

NA VRH 

 
14. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja "Nagrada Grada Gospića" - 

Ţupanijskoj bolnici Gospić, Djeĉjem odjelu 

Na temelju ĉlanka 11. i 13. Statuta Grada Gospića ("Sluţbeni vjesnik Grada Gospića" br. 

7/01, 7/04) i ĉlanka 6. Odluke o uvjetima dodjeljivanja javnih priznanja Grada Gospića i 
drugih oblika priznanja ("Sluţbeni vjesnik Grada Gospića" br. 4/94), Gradsko vijeće 

Grada Gospića na sjednici odrţanoj dana 05. srpnja 2005. godine donijelo je 

 

O D L U K U 

o dodjeli javnog priznanja 

"Nagrada Grada Gospića" 

 

I 

Ţupanijskoj bolnici Gospić, Djeĉjem odjelu dodjeljuje se javno priznanje "Nagrada Grada Gospića" za uspješno 

provoĊenje akcije "ZA OSMJEH DJETETA U BOLNICI". 

II 

http://www.gospic.hr/uprava/vjesnik0505.asp#VRH


"Nagrada Grada Gospića" je plaketa, pismeno priznanje i novĉani iznos tri prosjeĉne plaće zadnjeg tromjeseĉja u 

prethodnoj godini u Republici Hrvatskoj. 

III 

Javno priznanje uruĉit će se na sveĉanoj sjednici Gradskog vijeća povodom obiljeţavanja Dana Grada Gospića 

22. srpnja - blagdan Sv. Marije Magdalene. 

IV 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Sluţbenom vjesniku Grada Gospića". 

Klasa: 061-01/05-01/04 

Urbroj: 2125/01-01-05-07 

Gospić, 05. srpnja 2005. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

GRADA GOSPIĆA 

Katica Prpić, dipl. ing., v.r.  

 


