
            
REPUBLIKA HRVATSKA           
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA                        
G R A D   G O S P I Ć 
GRADONAČELNIK  
KLASA: 400-06/21-01/4 
URBROJ: 2125/01-02-22-11 
Gospić, 01. rujna 2022. godine 
 

                                                             GRADSKO VIJEĆE GRADA GOSPIĆA 
 

 
PREDMET: Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju   
                      Proračuna Grada Gospića 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 i 1/21), u privitku Vam dostavljam prijedlog  
Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada  Gospića  za 2022. 
godinu na razmatranje i donošenje. 
   
PRAVNA OSNOVA 
 

• Članak 18. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br.  144/21); 
• Članak 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 i 1/21). 
 
RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA 

Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2021. godine 
donijelo je Odluku o izvršavanju Proračuna za 2022.  godinu. Stupanjem na snagu novog Zakona 
o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) s danom 1. siječnja 2022. godine, bilo je potrebno 
pristupiti izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2022. 
godinu, odnosno, članke 1., 3., 10. i 18. Odluke, uskladiti s odredbama članaka 28., 66. i 118. 
Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21), a na način kako je učinjeno u predmetnoj 
Odluci.  
Nadalje, člankom 4. predložene Odluke mijenja se članak 18. te se navodi novi iznos kreditnog 
zaduženja za kapitalni projekt „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Grada 
Gospića, Grada Otočca i Općine Plitvička Jezera“. 
Podsjećamo da je Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 31. ožujka 2022. godine 
donijelo Odluku o zaduženju Grada Gospića u iznosu od 25.000.000,00 kn, za potrebe provedbe 
projekta „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Grada Gospića, Grada 



Otočca i Općine Plitvička Jezera“ („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 5/22). Zbog toga je ta 
sredstva bilo potrebno planirati u Proračunu Grada Gospića za 2022. i projekcijama za 2023. 
godinu i 2024. godinu. Također je Zakonom o proračunu („NN“ br. 144/21) člankom 45. 
propisano je da se izmjenama i dopunama proračuna mijenja isključivo plan za tekuću 
proračunsku godinu, a uputama Ministarstva financija, izmjena projekcija provodi se kroz 
izmjenu Odluke o izvršavanju proračuna.  
Prema tome, 25.000.000,00 kn primitaka od zaduživanja  rasporedit će se na način da će se 
10.000.000,00 kn planirati u Proračunu Grada Gospića za 2022. godinu, a ostatak od 
15.000.000,00 kn u projekciji za 2023. godinu. 

 
Slijedom navedenog predlaže se Gradskom vijeću Grada Gospića donošenje 

predmetne Odluke.   
 
 

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
                                 Karlo Starčević 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Temeljem odredbi članka 18. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) 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, 3/20 i 1/21), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici 
održanoj dana ________2022. godine donijelo je 

 
 

O D L U K U 
o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna 

Grada Gospića za 2022. godinu 
 

 
Članak 1. 

 
U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu („Službeni vjesnik 

Grada Gospića“ br. 8/21), članak 1. mijenja se i glasi: 
„Ovom Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu (u nastavku 

teksta: Odluka) utvrđuje se struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna 
Grada Gospića za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu (u nastavku teksta: 
Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i upravljanje dugom, financijskom i 
nefinancijskom imovinom, ovlasti Gradonačelnika Grada Gospića (u nastavku teksta: 
Gradonačelnik), te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.“. 

 
     Članak 2. 
 
U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 
„Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela“. 
 
Stavak 10., briše se. 
     Članak 3. 
 
U članku 10. riječ: „mjesečno“ zamjenjuje se sa riječju: „tromjesečno“. 

 
     Članak 4. 
 
U članku 18. stavak 3. mijenja se i glasi: 
„Utvrđuje se da je Grad Gospić na dan donošenja ove Odluke zadužen kod dvije 

poslovne banke u visini 4.222.990,15 kuna“. 
 
Stavak 4. mijenja se i glasi: 
„Grad Gospić će se zadužiti u 2022. godini za kapitalne projekte: 
a) Energetska učinkovitost javne rasvjete u iznosu 3.500.000,00 kn.  
b) Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Grada Gospića, Grada 

Otočca i Općine Plitvička Jezera u iznosu od 25.000.000,00 kn. Zaduženje se 



planira realizirati prema sljedećoj dinamici korištenja (povlačenja) kredita: u 2022. 
godini u iznosu od 10.000.000,00 kuna, a u projekciji za 2023. godinu u iznosu od 
15.000.000,00 kn.“ 
 

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5.koji glasi: 
„Očekivani iznos ukupnog duga na kraju proračunske godine je 17.222.990,15 kuna.“ 
 
              Članak 5. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenom vjesniku Grada 
Gospića“. 
 
 
 
      PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 
        GRADA GOSPIĆA 
 
         Ana-Marija Zdunić, mag. iur. v.r. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


