
Na temelju članka 90.c Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„NN“ br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13-p.t., 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 8. stavka 3. i članka 91. stavka 1. 

Zakona o lokalnim izborima („NN“ br. 144/12, 121/16), 98/19, 42/20, 144/20, 37/21) i 

Konačnih rezultata drugog kruga glasovanja za izbor Gradonačelnika i zamjenika 

gradonačelnika Grada Gospića, Gradskog izbornog povjerenstva Grada Gospića, KLASA: 

013-01/21-01/1, URBROJ: 2125-01-21-91, objavljenih dana 02. lipnja 2021. godine,  

Pročelnik Tajništva – Tajnik, donosi 

 

O D L U K U 

o stupanju na dužnost zamjenice gradonačelnika Grada Gospića 

 

1. Utvrđuje se da je Kristina Prša iz Ličkog Osika, Ulica hrvatskog proljeća 21, OIB: 

96320728081, na temelju Konačnih rezultata drugog kruga glasovanja za izbor 

gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika  Grada Gospića provedenog 30. svibnja 

2021. godine, izabrana na dužnost zamjenice gradonačelnika Grada Gospića.  

2. Utvrđuje se da Kristina Prša stupa na dužnost zamjenice gradonačelnika Grada 

Gospića dana 04. lipnja 2021. godine. 

3. Ova Odluka  objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.  

Obrazloženje 

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Gospića svojim aktom KLASA: 013-01/21-01/1, 

URBROJ: 2125-01-21-90 od 30. svibnja 2021. godine, utvrdilo je i objavilo Rezultate drugog 

kruga glasovanja za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Gospića, 

provedenog dana 30. svibnja 2021. godine, temeljem kojih je  Kristina Prša iz Ličkog Osika, 

Ulica hrvatskog proljeća 21, OIB: 96320728081, izabrana za zamjenicu gradonačelnika Grada 

Gospića. Povjerenstvo je potom dostavilo Gradu Gospiću Konačne rezultate drugog kruga 

glasovanja za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika  Grada Gospića, KLASA: 

013-01/21-01/1, URBROJ: 2125-01-21-91 od 02. lipnja 2021. godine i obavijestilo da su 

navedeni rezultati postali konačni dana 02. lipnja 2021. godine. 

 

Člankom 8. stavkom 3. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12, 

121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) (u nastavku teksta: ZLI) propisano je da mandat 

općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika izabranih na redovnim ili 

prijevremenim izborima počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih 

rezultata izbora.  

Člankom 91. stavkom 1. ZLI-ja propisano je da općinski načelnik, gradonačelnik i 

župan te njihovi zamjenici stupaju na dužnost prvog radnog dana koji slijedi danu objave 

konačnih rezultata izbora.  

  

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke. 

 

KLASA: 013-01/21-01/11 

URBROJ: 2125/01-05-21-01 

Gospić, 04.  lipnja  2021. godine 

 

                      PROČELNIK-TAJNIK 

                                                                                           Slaven Stilinović, dipl.ing.,v.r. 


