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PREDMET: Dostava konačnih prijedloga za dodjelu javnih priznanja  

                                 Grada Gospića  

 

 Poštovani, 
 

 na temelju članka 24. Odluke o javnim priznanjima Grada Gospića („Službeni 

vjesnik Grada Gospića“br. 2/09, 4/19) dostavljamo Vam pristigle prijedloge za dodjelu 

javnih priznanja  Grada Gospića  na razmatranje i usvajanje te donošenje Odluka o dodjeli 

javnih priznanja  Grada Gospića. 

 

 Obrazloženje: 

 Povjerenstvo za utvrđivanje  konačnog prijedloga za dodjelu javnih priznanja  

Grada Gospića je temeljem članka 20. Odluke o javnim priznanjima Grada Gospića 

(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br.2/09, 4/19), točke II Odluke o broju i vrsti javnih 

priznanja Grada Gospića u 2020.godini („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 05/20)  

objavilo javni Poziv za dodjelu javnih priznanja Grada Gospića. Javni Poziv za dodjelu 

javnih priznanja  Grada Gospića bio je objavljen  na web stranici Grada Gospića i emitiran u  

programu Radio Gospića od 28. svibnja do 15. lipnja 2020.godine. 

Povjerenstvo za utvrđivanje konačnog prijedloga za dodjelu javnih priznanja  je 

na 2. sjednici održanoj dana 23. lipnja 2020. godine izvršilo uvid u pristigle prijedloge i 

utvrdilo da je u  roku pristiglo 5 prijedloga za dodjelu javnih priznanja i to:  
 

1.  Prijedlog „Nagrada Grada Gospića za životno djelo“ Dragi Ratkoviću, 

dr.med.specijalistu interne medicine  
/predlagač gradonačelnik Karlo  Starčević/ 

2. Prijedlog „Nagrada Grada Gospića“  Mihovilu Bogoslavu Matkoviću, prof.   
/predlagač gradonačelnik Karlo Starčević/ 

3. Prijedlog „Priznanja Grada  Gospića“ HKUD-u „Široka Kula“, Široka Kula  
 /predlagač Vijeće  Mjesnog odbora Široka Kula/ 

4. Prijedlog „Priznanje Grada Gospića „ Odjelu za nastavničke studije u 

Gospiću, Sveučilišta u Zadru  
/predlagač 1/3 vijećnika Gradskog vijeća Grada Gospića/  

 



5. Prijedlog „Priznanje Grada Gospića“ mr. sc. Josi Vrkljanu 
/predlagač  Ogranak Matice hrvatske u Gospiću/ 

 
 

Slijedeći prijedlozi udovoljavaju kriterijima propisanim Odlukom o javnim 

priznanjima Grada Gospića, te Povjerenstvo predlaže Gradskom vijeću da javno 

priznanje : 

 

„Nagradu  Grada Gospića za životno djelo“ za 2020.godinu dodijeli : 
 

            Dragi Ratkoviću, dr.med.specijalistu interne medicine za osobit doprinos i  
            ostvarene rezultate u zaštiti i  unapređenju zdravlja građana Grada Gospića i Ličko  

            senjske  županije 
        /predlagač gradonačelnik Karlo Starčević/ 

 

„Nagradu Grada Gospića“ za 2020.godinu dodijeli : 
 

Mihovilu Bogoslavu Matkoviću, prof. za osobit doprinos u promicanju imena i djela  

političara i književnika dr. Ante Starčevića i znanstvenika Nikole Tesle u Hrvatskoj i  

svijetu. 
        /predlagač gradonačelnik Karlo Starčević/ 

 

„Priznanje Grada Gospića“ za 2020.godinu dodijeli: 
 

HKUD-u „Široka Kula“, Široka Kula – za izniman doprinos promicanju i   

            očuvanju ličkih običaja, te glazbenog i folklornog nasljeđa 
/predlaže Vijeće Mjesnog odbora Široka Kula/ 

 

Odjelu za nastavničke studije u Gospiću, Sveučilišta u Zadru 

            za stogodišnju izobrazbu učiteljskog kadra, te očuvanje tradicije visokog  

            školstva na području Grada Gospića 
/1/3 vijećnika Gradskog vijeća Grada Gospića/ 

 

mr. sc. Josi Vrkljanu za vrijedan doprinos visokoškolskom obrazovanju i razvoju 

lovstva na području Grada Gospića kroz izdavanje stručnih i znanstvenih publikacija 
/Ogranak Matice hrvatske u Gospiću/ 

  
 

 

 

 

 

 

                Predsjednica  

              Anela Serdar Pašalić, prof. 

 

 
 


