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 Na temelju članka 8. Odluke o osnivanju Dječjeg 
gradskog vijeća Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 3/13 i 5/16) ) i 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), Gradonačelnik Grada 
Gospića dana 24. travnja  2017. donio je

ODLUKU
o izboru dječjeg gradonačelnika

 i zamjenika dječjeg gradonačelnika 
Grada Gospića

I

 Za dječjeg gradonačelnika Grada Gospića izabran je 
Jakov Starčević a za zamjenika dječjeg gradonačelnika 
izabran je Mateo Radošević.

II

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

KLASA: 602-01/17-01/02
URBROJ: 2125/01-02-17-13
U Gospiću, 24. travnja 2017. godine

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA
Petar Krmpotić, dipl.politolog, v.r.

 Na temelju  članka  33.  stavka  2. Zakona  o 
udrugama (,,Narodne  novine" broj  74/14.), članka 6. 
stavka 3. Uredbe  o  kriterijima, mjerilima   i  postupcima   
financiranja   i ugovaranja programa i projekata od 
interesa za opće dobro koje provode  udruge (,,Narodne 
novine" broj 26/15) i  članka 49. Statuta Grada Gospića 
("Službeni vjesnik Grada Gospića"  broj 7/09, 5/10, 7/10, 
1/12, 2/13, 3/13-p.t., 7/15), Gradonačelnik Grada Gospića 
06. travnja 2017. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju  i imenovanju  

Povjerenstva  za izravnu   dodjelu  
financijskih sredstava udrugama i 
organizacijama civilnog društva

Članak 1.

 U cilju  ostvarivanja   uvjeta  za  izravnu   dodjelu  
sredstava   udrugama/organizacijama      civilnog društva   
bez  provođenja   javnog   natječaja,  u  skladu  s   
člankom   6.   stavak   3.    alineja  4.  Uredbe o kriterijima,   
mjerilima  i postupcima  financiranja  i ugovaranja  
programa  i projekata  od interesa   za opće dobro   koje   
provode   udruge,   osniva   se   Povjerenstvo za izravnu 
dodjelu financijskih sredstava udrugama/organizacijama 
civilnog društva (dalje: Povjerenstvo).

Članak  2.

 Riječi  i pojmovi  koji se koriste  u ovoj Odluci,  a koji 
imaju rodno značenje,  odnose  se jednako na muški  i  
ženski  rod,  bez obzira  u kojem  su rodu navedeni.

Članak  3.

 Povjerenstvo ima predsjednika  i 2 (dva) člana. 

 Mandat članova Povjerenstva traje 2 (dvije) godine.

Članak   4.

 U Povjerenstvo se imenuju:
 1. Marta Grgurić, zamjenica gradonačelnika Grada
  Gospića, predsjednica,
 2. Marija Tomljenović Borovac, voditeljica Odsjeka za
  društvene djelatnosti, članica,
 3. Nikolina Tonković Čorak, voditeljica Odsjeka za
  gospodarstvo i ruralni razvoj, članica.

Članak  5.

 U  okviru svog djelokruga Povjerenstvo donosi 
Mišljenje o izravnoj dodjeli   financijskih sredstava 
udrugama/organizacijama civilnog  društva  (dalje:  
Mišljenje) temeljem    zakonskih propisa, odredaba  
Uredbe  o kriterijima,  mjerilima  i  postupcima  
financiranja    i  ugovaranja  programa  i  projekata od  
interesa  za opće  dobro  koje  provode  udruge  (dalje:  
Uredba),  procjene o osnovanosti zahtjeva i mogućnosti 
Proračuna.

Članak   6.

 Povjerenstvo  radi  na sjednicama   koje se sazivaju  
prema  potrebi.
 Predsjednik Povjerenstva saziva sjednicu, predlaže 
dnevni red, predsjedava i rukovodi sjednicama i potpisuje 
mišljenja koje donosi Povjerenstvo.
 U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika 
sjednicom Povjerenstva predsjedava član Povjerenstva 
kojeg za to ovlasti predsjednik Povjerenstva.

Članak  7.

 Poziv  za sjednicu s prijedlogom dnevnog  reda i 
materijal o kojem će se raspravljati    na sjednici dostavlja 
se članovima Povjerenstva najmanje tri (3) dana prije 
održavanja  sjednice.
 Iznimno od odredbe   stavka  1. ovoga  članka,  ako za 
to  postoje  opravdani   razlozi,   članovima Povjerenstva 
se materijal za pojedinu točku dnevnog  reda može 
dostaviti i na samoj sjednici.

Članak  8.

 Povjerenstvo može započeti s radom ako je sjednici 
nazočna većina članova  Povjerenstva. Povjerenstvo 
donosi Mišljenje većinom glasova  nazočnih  članova   
Povjerenstva. Mišljenje iz  prethodnog   stavka ovoga 
članka  upućuje  se  kao  prijedlog   Gradonačelniku na 
razmatranje koji donosi konačni Zaključak  o  izravnoj  
dodjeli  financijskih  sredstava udrugama/organizacijama   
civilnog  društva.
 Temeljem   Zaključka   Gradonačelnika,  iz   
prethodnog    s tavka   ovog   č lanka,    s 
udrugom/organizacijom  civilnog  društva  - nositeljem  
aktivnosti  sklapa  se Ugovor  o izravnoj dodjeli financijskih 
sredstava  udrugama/organizacijama civilnog  društva.

Članak  9.

 O radu na sjednici Povjerenstva  vodi  se zapisnik.
 Zapisnik sadrži osnovne  podatke  o radu na sjednici, o 
iznijetim prijedlozima, o sudjelovanju  u raspravi te o 
donesenim  mišljenjima.
 U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom 
predmetu. Zapisnik potpisuje  predsjednik  Povjerenstva.
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Članak   10.

 Administrativno    tehničke   i   stručne   poslove  za  
Povjerenstvo obavljat ce Gradski upravni odjel  za 
samoupravu i upravu, Odsjek za društvene  djelatnosti.

Članak   11.

 Ova  Odluka  stupa  na  snagu danom donošenja, a 
objavit će se na web stranici Grada Gospića i „Službenom 
vjesniku Grada Gospića“.

KLASA: 402-04/17-01/116
URBROJ: 2125/01-02-17-01
Gospić, 06. travnja 2017. godine

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA
Petar Krmpotić, dipl.politolog, v.r.

 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) i članka 4. st. 3. Odluke o grbu i 
zastavi Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ 
br. 4/94, 2/99 i 3/10), Gradonačelnik Grada Gospića dana 
30. ožujka 2017. godine donesao je 

R J E Š E NJ E
o odobrenju uporabe grba Grada 

Gospića Moto klubu Wild wolfs Gospić

I

 Ovim Rješenjem odobrava se uporaba grba Grada 
Gospića Moto klubu Wild wolfs Gospić, iz Gospića, 
Bana Ivana Karlovića 1.

II

 Klub iz točke I ovog Rješenja koristit će grb Grada 
Gospića na zaglavlju (memorandumu) Kluba.

III

 Korisnik je dužan rabiti grb Grada Gospića u skladu s 
odredbama propisanim Odlukom o grbu i zastavi Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 4/94, 2/99, 
3/10). 

IV

 Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit 
će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 

KLASA: 017-01/17-01/1
URBROJ: 2125/01-02-17-02
Gospić, 30. ožujka 2017. godine

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA
Petar Krmpotić, dipl.politolog, v.r.

 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) i članka 4. st. 3. Odluke o grbu i 
zastavi Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ 
br. 4/94, 2/99 i 3/10), Gradonačelnik Grada Gospića dana 
24. svibnja 2017. godine donesao je 

R J E Š E NJ E

o odobrenju uporabe grba Grada 
Gospića Powerlifting klubu Rux Gospić

I

 Ovim Rješenjem odobrava se uporaba grba Grada 
Gospića Powerlifting Klubu Rux Gospić , iz Gospića, Put 
pobjede hrvatske garde 37.

II

 Klub iz točke I ovog Rješenja koristit će grb Grada 
Gospića na medaljama, diplomama i trenirkama. 

III

 Korisnik je dužan rabiti grb Grada Gospića u skladu s 
odredbama propisanim Odlukom o grbu i zastavi Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 4/94, 2/99, 
3/10). 

IV

 Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit 
će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 

KLASA: 017-01/17-01/2
URBROJ: 2125/01-02-17-02
Gospić, 24. svibnja 2017. godine

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA
Petar Krmpotić, dipl.politolog, v.r.

 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. i 7/15), Gradonačelnik Grada 
Gospića, donosi

Z A K LJ U Č A K
o izmjeni Zaključka o imenovanju 

Projektnog tima za provedbu projekta

Članak 1.

 U Zaključku o imenovanju Projektnog tima za 
provedbu projekta („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 
5/16) u članku 1., točka 3, mijenja se i glasi:
„3. Anka Nikšić – član“. 

Članak 2.

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

KLASA: 602-02/16-01/6
URBROJ: 2125/01-02-17-76
Gospić, 4. travnja 2017. godine

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA
Petar Krmpotić, dipl.politolog, v.r.

 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), a sukladno odredbama 
Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće 
dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15) 
Gradonačelnik Grada Gospića dana  24. ožujka 2017. 
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godine donio je

Z A K LJ U Č A K
o imenovanju Povjerenstva za provjeru

ispunjavanja propisanih 
(administrativnih) uvjeta poziva

I

 U Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih 
(administrativnih) uvjeta poziva, za javni poziv objavljen na 
web stranici Grada Gospića 24. ožujka 2017. godine, za 
dodjelu financijskih sredstava udrugama imenuju se:

 1. Nikolina Tonković Čorak - za predsjednika,
 2. Marko Bošnjak - za člana,
 3. Nikolina Baburić- za člana.

II

 Zadatak Povjerenstva propisan je odredbama Uredbe 
o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće 
dobro koje provode udruge.

III

	 	 	 	 	 	 	 	
Opseg revizije Revizijom će se obuhvatiti proces od iskazivanja potrebe za nabavom, realizacija nabave i 

evidentiranje izvršenih nabava.

 

Naziv revizije Provođenje postupaka jednostavne nabave u osnovnim školama

Cilj revizije · 

 
· 

· dati preporuke za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola 

 Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit 
će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

KLASA: 402-04/17-01/114
URBROJ: 2125/01-03-17-02
Gospić, 24. ožujka 2017. godine

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA
Petar Krmpotić, dipl.politolog, v.r.

 Na temelju članka 33.Zakona o sustavu unutarnjih 
kontrola u javnom sektoru (Narodne  novine br.78/15) i 
članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-p.t. i 
7/15), Gradonačelnik Grada Gospića dana 28. ožujka 
2017. godine donosi

Izmjene Godišnjeg plana rada 
unutarnje revizije za 2017.godinu

I

 U Godišnjem planu rada unutarnje revizije za 2017. 
godinu  („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 6/16) u točki 
3. Aktivnosti unutarnje revizije u 2017. godini, podtočka 
3.2. Pojedinačne revizije u 2017. godini, tabela 
Provođenje postupaka javne nabave u osnovnim školama, 
mijenja se i glasi:

II

 Ova izmjena Godišnjeg plana rada unutarnje revizije za 2017.godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se 
u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

KLASA: 470-06/16-01/5
URBROJ: 2125/01-02-17-07
Gospić, 28. ožujka  2017. godine

 Voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju                                                                                 GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA
Marija Šimac Grčević, v.r.                                                                                                                  Petar Krmpotić, dipl.politolog, v.r.

Izdavač: Gradsko vijeće Grada Gospića, Budačka 55, tel. 053/573-900. Uređuje: Redakcijski 
kolegij. Odgovorni urednik: Slaven Stilinović, dipl. ing. Izlazi latinicom. Godišnja pretplata: 150,00 
kn, cijena pojedinačnog primjerka: 20,00 kn. Žiro račun proračuna kod Hrvatske poštanske banke u 
Gospiću br: 2390001 – 181300004 (model 21 poziv na broj: 7706 – 2540754), „Službeni vjesnik 
Grada Gospića“, Gospić, Budačka 55., Tisak - Og grafika d.o.o., Trešnjevka 59, 10450 
Jastrebarsko. Naklada: 80 primjeraka.

procijeniti adekvatnost i učinkovitost sustava unutarnjih kontrola koje je 
uspostavilo rukovodstvo kako bi pružili jamstvo da su procesi provedeni na 
zakonit, ekonomičan, učinkovit i transparentan način

dati neovisno i stručno mišljenje o sustavu unutarnjih kontrola


