
            
 
REPUBLIKA HRVATSKA           
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA                        
G R A D   G O S P I Ć    
GRADONAČELNIK 
KLASA: 402-04/21-01/85 
URBROJ 2125/01-02-21-02 
Gospić, 02. prosinca 2021. godine 
 

             GRADSKO VIJEĆE GRADA GOSPIĆA 
 
PREDMET: Prijedlog Programa javnih potreba udruga od interesa za Grad Gospić  
                    za 2022. godinu 
                  - na razmatranje i donošenje – dostavlja se -  
 

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 
Programa javnih potreba udruga od interesa za Grad Gospić za 2022. godinu, na razmatranje 
i donošenje. 

 
Obrazloženje: 
Na temelju članka 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14, 70/17, 

98/19) programi i projekti od interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj koje provode 
udruge mogu se financirati iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, fondova Europske unije i drugih javnih izvora. 

 
 Za dodjelu dotacije mogu se natjecati udruge upisane u registar udruga. 
U Programu javnih potreba udruga od interesa za Grad Gospić za 2022. godinu 

navedena su programska područja za koja će se raspisati javni poziv, sredstva za financiranje 
su osigurana u Proračunu Grada Gospića za 2022. godinu. 

 
 Javni poziv sadržavat će jasne kriterije, uvjete i rokove prijavljivanja, upute o tome 
gdje se mogu dobiti dodatne informacije i obrasci za prijavu programa/projekata/aktivnosti, 
najviši iznos potpore po jednom projektu te rok i mjesto objave rezultata. 
 

Slijedom prethodno navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Gospića 
donošenje Programa javnih potreba udruga od interesa za Grad Gospić za 2022. godinu. 
 

S poštovanjem,   
 
                                                                                     GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
 
                 Karlo Starčević 
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Na temelju članka 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14, 70/17, 
98/19) i članka 33. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 
7/10, 1/12, 2/13, 3/13 – pročišćeni tekst, 7/15, 1/18, 3/20, 1/21), Gradsko vijeće Grada 
Gospića na sjednici održanoj dana _______ 2021. godine, donijelo je 

 
 

 
P R O G R A M 

javnih potreba udruga od interesa za  
Grad Gospić za 2022. godinu 

 
 

Članak 1. 
 

 Programi i projekti udruga od interesa za Grad Gospić, za čije se financiranje 
osiguravaju sredstva u Proračunu Grada Gospića, jesu oni, koji zadovoljavaju javne potrebe 
građana, pridonose razvitku i općem napretku Grada Gospića te ispunjavanju ciljeva i 
prioriteta definiranih strateškim i razvojnim dokumentima Grada. 

 

Članak 2. 
 
 Programska područja, za koja se osiguravaju sredstva u proračunu, jesu: 
 

 

A) BRANITELJI I STRADALNICI                                                                               Plan: 70.000,00 kn 

 

1. Programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata 
 
 Sufinanciranje projekata, programa i aktivnosti braniteljskih udruga s ciljem očuvanja 
i zaštite digniteta Domovinskog rata, promicanje vrijednosti Domovinskog rata uz 
obilježavanje značajnih datuma iz novije hrvatske povijesti. 

                                                                                  

2. Programi stradalnika II svjetskog rata i poraća 

 Sufinanciranje projekata, programa i aktivnosti udruga stradalnika II svjetskog rata i 
poslijeratnog razdoblja.  
                                                                                  

3. Proslave obljetnica 

 Sufinanciranje programa i aktivnosti proslava svih važnih obljetnica.  
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B) DJECA, MLADI I ZAJEDNICA 

 Sufinanciranje projekata, programa i aktivnosti vezanih uz djecu, mlade i razvoj 
zajednice. Obilježavanje prigodnih datuma, priredbe i aktivnosti za djecu i mlade, provođenje 
širih društvenih akcija, druge akcije i aktivnosti za dobrobit djece, mladih i zajednice. 
 

Plan: 190.000,00 kn 

 

C) ZAŠTITA ŽIVOTINJA 

Sufinanciranje projekata, programa i aktivnosti vezanih uz skrb i liječenje napuštenih i 
izgubljenih kućnih ljubimaca, jačanje svijesti o važnosti zaštite životinja, informiranje i 
edukacija javnosti o odredbama Zakona o zaštiti životinja. 
 

Plan: 20.000,00 kn 

 
Članak 3. 

 
 Sredstva programskih područja, dodijelit će se korisnicima financiranja putem Javnih 
poziva koji će sadržavati jasne kriterije, uvjete i rokove prijavljivanja, upute o tome gdje se 
mogu dobiti dodatne informacije, obrasce za prijavu programa/projekata/aktivnosti, najviši 
iznos potpore po jednom projektu te rok i mjesto objave rezultata.  
 
 

Članak 4. 
 

 Korisnik sredstava, iz Proračuna Grada Gospića, dužan je izraditi i dostaviti, Gradskom 
upravnom odjelu za samoupravu i upravu, godišnje Izvješće o ostvarivanju programa i 
Financijsko izvješće o namjenskom utrošku sredstava iz Proračuna Grada Gospića.  
 

 
Članak 5. 

 
 Ovaj Program objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“, a stupa na snagu 

1. siječnja 2022. godine. 
 
 
 
                                                                                                    PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 

GRADA GOSPIĆA 
 

      Ana – Marija Zdunić, mag.iur.,v.r.  
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