
              
 

REPUBLIKA HRVATSKA           
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA                        
GRAD GOSPIĆ 
GRADONAČELNIK 
KLASA: 604-01/21-01/35 
URBROJ: 2125/01-02-21-02 
Gospić,  26. listopada  2021. godine 
 
        
                  GRADSKO VIJEĆE GRADA GOSPIĆA 
                  
Predmet:  Prijedlog  Rješenja o imenovanju Povjerenstva za stipendije 

- na razmatranje i donošenje – dostavlja se – 
 
 
Poštovani,  

temeljem 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, 1/18, 3/20, 1/21), u privitku Vam dostavljam  
Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za stipendije na razmatranje i donošenje.  

OBRAZLOŽENJE: 
  Gradsko vijeće Grada Gospića je na  sjednici održanoj 29. studenoga 2018. godine 
donijelo novi Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Gospića te njegove 
izmjene i dopune  u studenome 2019. godine (u nastavku: Pravilnik). 
 Predmetnim Pravilnikom propisani su opći uvjeti, način, postupak, kriteriji, kao i druga 
pitanja koja se odnose na prava i obveze korisnika stipendija tj.  učenika  i studenata s područja 
Grada Gospića. 
             Člankom 18. stavkom 1. Pravilnika propisano je da postupak dodjele stipendija provodi 
Povjerenstvo za stipendije koje imenuje Gradsko vijeće. Povjerenstvo se sastoji se od 
predsjednika, zamjenika predsjednika i 3 člana. Zadaća Povjerenstva je raspisivanje i objava 
natječaja za dodjelu stipendija, utvrđivanje bodovne liste te obavljanje drugih poslova utvrđenih  
Pravilnikom. 

Obzirom da se Povjerenstvo imenuje na mandatno razdoblje Gradskog vijeća Grada 
Gospića i obzirom da je istome s te osnove istekao mandat, nužno je pristupiti imenovanju novih 
članova Povjerenstva također na mandatno razdoblje do isteka mandata aktualnog saziva 
Gradskog vijeća Grada Gospića.  

Slijedom iznesenog predlaže se Gradskom vijeću Grada Gospića donošenje Rješenja o 
imenovanju Povjerenstva za stipendije.   

S poštovanjem,           
        GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 

                      Karlo Starčević 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Coat_of_arms_of_Croatia.svg


Na temelju 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, 3/20, 1/21) i članka 18. stavka 1. i 2.  Pravilnika 
o stipendiranju učenika i studenata  s područja Grada Gospića  („Službeni vjesnik Grada Gospića“ 
br. 10/18, 10/19), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici  održanoj dana ____________ 2021. 
godine, donijelo je  

R J E Š E N J E 
o imenovanju Povjerenstva za stipendije 

  
I. 

Ovim Rješenjem imenuje se Povjerenstvo za stipendije za stipendiranje učenika i 
studenata s područja Grada Gospića (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

 
II. 

U Povjerenstvo se imenuju:  

1. Anela Serdar Pašalić, za predsjednicu, 
2. Nada Alić,  za zamjenicu predsjednice, 
3. Ivan Nekić, za člana, 
4. Jadranka Pejnović, za članicu, 
5. Katarina Uršić, za članicu.          

                                                                   III. 
 

Povjerenstvo raspisuje i objavljuje natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima 
s područja Grada Gospića, utvrđuje bodovnu listu i obavlja druge poslove utvrđene  Pravilnikom 
o stipendiranju učenika i studenata  s područja Grada Gospića. 

 
                                                                   IV. 

 Povjerenstvo se imenuje na mandat do isteka mandata Gradskog vijeća Grada 
Gospića.   

 
                                                                   V. 
 

Stručne i administrativno – tehničke poslove za  Povjerenstvo obavljat će Upravni  
odjel za samoupravu i upravu. 

 
   VI. 

Rješenje stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenom vjesniku Grada  
Gospića“. 
 
                                       
                                                                                                                     PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 

                               GRADA GOSPIĆA 
 

   Ana-Marija Zdunić, mag.iur., v.r. 


