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GRADSKO VIJEĆE GRADA GOSPIĆA 

 
Predmet: Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama 
  - na razmatranje i donošenje  - dostavlja se -  
 

Na temelju članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/9, 5/10, 
7/10, 1/12, 2/13, 3/13 – p.t., 7/15, 1/18, 3/20, 1/21) u privitku dopisa dostavljam Vam na razmatranje i 
donošenjePrijedlog Odluke o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama 

 
Obrazloženje: 
S danom 15. srpnja ove godine stupio je na snagu Zakona o uvođenju eura kao službene valute 

u Republici Hrvatskoj („NN“ br.57/22, 88/22, u daljnjem tekstu: Zakon), kojim se uređuje uvođenje 
eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.  

Čankom 5. istog Zakona utvrđuje se da Vlada Republike Hrvatske odlukom objavljuje dan 
uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj utvrđen u odluci Vijeća EU-a o usvajanju 
eura donesenoj u skladu s člankom 140. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i fiksni 
tečaj konverzije utvrđen u uredbi Vijeća EU-a kojom se utvrđuje fiksni tečaj konverzije donesenoj u 
skladu s člankom 140. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije te dan početka i završetka 
dvojnog optjecaja, dan početka i završetka dvojnog iskazivanja utvrđene u skladu s odredbama Zakona 
i druga pitanja potrebna za uvođenje eura. 

Slijedom toga Vlada RH je dana 21. srpnja ove godine donijela Odluku o objavi uvođenja eura 
kao službene valute u Republici Hrvatskoj („NN“ br. 85/22), prema kojoj euro postaje službena 
novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj na dan 1. siječnja 2023. 
godine. 

Fiksni tečaj konverzije određen je na 7,53450 kuna za jedan euro. Razdoblje dvojnog 
optjecaja počinje 1. siječnja 2023. u 00:00 sati i traje do 14. siječnja 2023. u 24:00 sata. Razdoblje 
obveznog dvojnog iskazivanja je od 5. rujna 2022. u 00:00 sati do 31. prosinca 2023. u 24:00 sata. 
 

Nadalje se člankom 92. Zakona propisuje da tijelo javne vlasti koje svojim aktom izriče 
novčanu kaznu ili nameće drugu novčanu obvezu ili donosi akt kojim usvaja ili odbija novčani zahtjev 
koji je u postupku istaknut u kuni, po službenoj dužnosti će prilikom donošenja akta sve novčane 
iskazevrijednosti u aktu iskazati u euru, preračunavši ih iz kune uz primjenu fiksnog tečaja konverzije 
i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona. 
 

Na osnovu navedenog, predloženim tekstom Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim 
cestama novčane vrijednosti  iskazane predmetnom  Odlukom u kunama, zamjenjuju se i iskazuju u 
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eurima, a temeljem primjene fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i 
zaokruživanje propisanim Zakonom. 

 
Slijedom iznesenog predlaže se Gradskom vijeću Grada Gospića razmatranje i donošenje 

predmetne Odluke. 
   

 
S poštovanjem, 
 
 

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
       
         Karlo Starčević 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Na temelju Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj(„Narodne 
novine“ br. 57/22, 88/22), članka 107. stavka 3. i 109. Zakona o cestama(„Narodne novine“ br. 84/11, 
22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 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- pročišćeni tekst, 7/15, 1/18, 3/20, 1/21), 
Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana ___________ 2022.godine, donosi 

 

O D L U K U 

o izmjenama  Odluke o nerazvrstanim cestama 

 

Članak 1. 

(1) U Odluci o nerazvrstanim cestama(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 9/12, 3/15, 6/16, 10/18, 
7/19, 7/21, 12/22) u članku 35. stavku 3. riječi: „100,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „13,27 
eura“. 

Članak 2. 

(1) U članku 36.stavku 1. riječi: „1.000,00 kn do 10.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „132,72 eura 
do 1.327,23 eura“. 
 

(2) U stavku 2. riječi:„100,00 do 2.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „13,27 eura do 265,45 eura“. 

Članak 3. 

(1) U članku 37. stavku 1. riječi: „1.000,00 kn do 10.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „132,72 eura 
do 1.327,23 eura“. 
 

(2) U  stavku 2. riječi: „300,00 kn do 2.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „39,82 eura do 265,45 
eura“. 

 
(3) U stavku 3. riječi: „300,00 kn do 5.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „39,82 eura do 663,61 

eura“. 

Članak 4. 

(1) Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“, a stupa na snagu 01. siječnja 
2023. godine. 

 
PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA  

GRADA GOSPIĆA 
 

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


