
Na temelju članka 12. i članka 33. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ 

br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13–p.t., 7/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici 

održanoj dana 13. lipnja 2019. godine donijelo je  

 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Gospića 

 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o dodjeli javnih priznanja Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 

2/09), u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi :  

 

„Javna priznanja Grada mogu se dodjeljivati fizičkim i pravnim osobama s područja 

Republike Hrvatske zaslužnim za postignuta iznimna dostignuća na području znanosti, gospodarstva, 

kulture, zdravstva, sporta, odgoja i obrazovanja, umjetnosti, humanitarnog djelovanja, unapređenja i 

zaštite prirodnog okoliša i drugih javnih djelatnosti kao i aktivnosti koje su usmjerene prethodno 

navedenom te u znak počasti i zahvalnosti.“ 

 

Članak 2. 

Članak 4. mijenja se i glasi: 

 

 „Broj i vrsta priznanja iz članka 5. točke 1., 2., 3. i 4. ove Odluke utvrđuje se za svaku 

kalendarsku godinu odlukom Gradskog vijeća.“ 

 

Članak 3. 

U članku 5. stavku 1. iza toče 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi: 

 

„3. NAGRADA GRADA GOSPIĆA ZA ŽIVOTNO DJELO“. 

 

Dosadašnje točke 3. i 4. postaju točke 4. i 5. 

 

 

Članak 4. 

U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi: 

 

 „„Priznanje Grada Gospića“ dodjeljuje se za izuzetna ostvarenja u području znanosti, 

gospodarstva, kulture, zdravstva, sporta, odgoja i obrazovanja, umjetnosti, humanitarnog djelovanja, 

unapređenja i zaštite prirodnog okoliša te drugih oblika društvenog djelovanja.“ 

 

Članak 5. 

Iza članka 10. dodaje se novi podnaslov i članci 10.a, i  10.b, koji glase: 

 

„3. Nagrada Grada Gospića za životno djelo“ 

 

„Članak 10.a 

„„Nagrada Grada Gospića za životno djelo“ dodjeljuje se fizičkim osobama (istaknutim 

pojedincima) koji su svojim rođenjem, životom ili radom vezani za Grad Gospić, a koji su obilježili 

vrijeme u kojem su djelovali te postigli iznimne rezultate trajne vrijednosti na unaprjeđivanju i razvoju 

znanosti, gospodarstva, kulture, kulturnog stvaralaštva i publicistike, zdravstva, odgoja i obrazovanja, 

sporta, umjetnosti i drugih oblika javnog i društvenog djelovanja koji predstavljaju izuzetan doprinos 

razvitku i ugledu Grada Gospića, te za djela humanosti, plemenitosti i požrtvovnosti. 

 

Godišnje se može dodijeliti po jedna nagrada za životno djelo.“ 

 

 

„Članak 10.b 
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 „Nagrada Grada Gospića za životno djelo“ je plaketa, pismeno priznanje i novčani iznos od 

10.000,00 kuna.“ 

 

 

Članak 6. 

 Dosadašnji podnaslov: „3. Nagrada Grada Gospića“ postaje podnaslov označen brojem 4.  

  

 

Članak 7. 

Članak 11. mijenja se i glasi: 

 

„Nagrada Grada Gospića“ dodjeljuje se istaknutim pojedincima, ustanovama, vjerskim 

zajednicama i udrugama građana za osobite zasluge i postignute rezultate u promicanju i unapređenju 

znanosti, gospodarstva, kulture, kulturnog stvaralaštva i publicistike, odgoja i obrazovanja, sporta, 

umjetnosti, zdravstva, zaštite prirodnog okoliša, humanitarnog djelovanja i drugih područja 

društvenog djelovanja u Gradu.“ 

 

 

Članak 8. 

Članak 12. mijenja se i glasi: 

 

„“Nagrada Grada Gospića“ je plaketa, pismeno priznanje i novčani iznos od 5.000,00 kuna“. 

 

Članak 9. 

 Članak 13., briše se. 

 

 

Članak 10. 

 

 Dosadašnji podnaslov: „4. Zahvalnica Grada Gospića“ postaje podnaslov označen brojem 5.  

 

 

Članak 11. 

 

Iza članka 15. dodaje se novi članak 15.a koji glasi: 

 

„Članak 15.a 

Sredstva za dodjelu javnih priznanja Grada iz članka 10.b i članka 12. osiguravaju se u 

proračunu Grada.“ 

 

 

Članak 12. 

U članku 16. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 

„Javna priznanja iz članka 5. točke 1., 2., 3. i 4. ove Odluke dodjeljuje Gradsko vijeće.“ 

 

 

Članak 13. 

U članu 20. stavku 1. tekst: „iz članka 5. točke 1., 2. i 3. ove Odluke“, zamjenjuje se tekstom: 

„ iz članka 5. točke 1., 2., 3. i 4.  ove Odluke“. 

 

 

 

Članak 14. 

U članu 22. stavku 1. tekst: „iz čl. 5. točke 1., 2. i 3. ove Odluke“, zamjenjuje se tekstom: „ iz 

članka 5. točke 1., 2., 3. i 4.  ove Odluke“. 
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Članak 15. 

U članku 25. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 

 „Javna priznanja „POČASNI GRAĐANIN GRADA GOSPIĆA“, „PRIZNANJE GRADA 

GOSPIĆA“, „NAGRADA GRADA GOSPIĆA ZA ŽIVOTNO DJELO“ i „NAGRADA GRADA 

GOSPIĆA“ potpisuje predsjednik Gradskog vijeća.“ 

 

 

Članak 16. 

U članu 27. stavku 1. tekst: „iz članka 5. točke 1., 2. i 3. ove Odluke“, zamjenjuje se tekstom: 

„iz članka 5. točke 1., 2., 3. i 4.  ove Odluke“. 

 

U stavku 2. tekst: „iz članka 5. točke  4.  ove Odluke“,  zamjenjuje se tekstom: „iz članka 5. 

točke  5.  ove Odluke“. 

 

 

Članak 17. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 

 

 

KLASA:061-01/09-01/04 

URBROJ: 2125/01-01-19-06 

Gospić, 13. lipnja 2019. godine 

 

 

                                      PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                              GRADA GOSPIĆA 

  

                        Petar Radošević, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


