
 

 Z A P I S N I K   
 s 34. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića održane dana 02. srpnja 2020. godine   

u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, Budačka 55 u Gospiću, s početkom u 15.30 sati 

 

Sjednici su nazočni članovi Gradskog vijeća: 

1. Petar Radošević,    7.  Petar Đapić,   13. Ivan Nekić, 

2. Anela Serdar Pašalić,    8.  Marijan Brkljačić  14. Josip Župan, 

3. Zdravko Župan,    9.  Maria Ćaćić,     15. Mile Holjevac, 

4. Jadranka Pejnović,     10. Vladimir Jurčić,  16. Ana Šikić – Rosandić. 

5. Ivan Bronzović, (nije nazočan na Ad-6 i Ad -7) 11. Josip Šaban, 

6. Vlatka Devčić – Stilinović,                               12. Nada Alić, 

 

Sjednici nisu nazočni član Gradskog vijeća:  

1. Petar Krmpotić 

 

Sjednici su još nazočni: 

1. Karlo Starčević, gradonačelnik Grada Gospića,  6.   Ivana Kaleb Asić, pročelnica,   

2. Kristina Prša, zamjenica Gradonačelnika,  7.   Tomislav Majnarić, HUB CONSULTING 

3. Ivica Tomljenović, zamjenik Gradonačelnika,   8.   Mandica Ratković, službenica Tajništva, 

4. Slaven Stilinović, pročelnik – tajnik,   9.   Predstavnici medija. 

5. Josip Marković, pročelnik,         

 

Pročelnik-tajnik g. Stilinović utvrdio je kvorum te konstatirao da je na 34. sjednici nazočno 16 vijećnika, a 

odsutan 1 vijećnik,  te da se mogu donositi pravovaljane odluke.  

  

Predsjednik Vijeća g. Radošević, pozdravio je nazočne te je za 34. sjednicu Gradskog vijeća, prije usvajanja 

predloženog dnevnoga reda, predložio dopunu istoga s točkom: 

 

- Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru  najpovoljnije ponude 

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Gospića;  

        

          Prije usvajanja predložene dopune Dnevnoga reda, uz obrazloženje, Gradonačelnik g. Starčević je predložio 
da se s već predloženoga Dnevnoga reda skine točka 18. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama 
i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada 
Gospića. Istaknuo je da se radi o radnom mjestu/službeniku koji je trebao preuzeti poslove vezane za e -
nekretnine. Međutim, odlučeno je da se u tom smislu za kompletan Upravni odjel napravi cjelovito rješenje za sve 
službenike te se iz tih razloga točka povlači s dnevnoga reda. 

 

PETAR RADOŠEVIĆ- se složio s navedenim prijedlogom te smatra da treba napraviti cjelovito rješenje ne samo  

za komunalni odjel, već kompletni sustav plaća koje se financiraju iz proračuna Grada.  

 

Jednoglasno s 16  glasova “za”, usvojen je prijedlog da se s Dnevnoga reda skine prethodno navedena točka 

18. te je također s 16 glasova “za” usvojena predložena dopuna Dnevnoga reda. 

 

Nakon glasovanja o skidanju točke 18. i glasovanja o dopuni dnevnoga reda, predložen je sljedeći  
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D n e v n i   r e d  
 

1. Aktualni sat; 
2. Usvajanje Zapisnika sa 32. i 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića; 
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o suradnji na projektu 

razvoja širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za 
ulaganja, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova; 
Izvjestitelj: IVICA TOMLJENOVIĆ / TOMISLAV MAJNARIĆ-predstavnik tvrtke HUB CONSULTING d.o.o. 

4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje 
od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godinu; 

 Izvjestitelj: KRISTINA PRŠA 
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o zaduživanju Grada Gospića; 

 Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ 
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gospića za 2020. godinu; 

Izvjestitelj: KRISTINA PRŠA 
7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna 

Grada Gospića za 2020. godinu; 
Izvjestitelj: KRISTINA PRŠA 

8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja 
komunalne infrastrukture za 2019. godinu; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ  

9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 2019. godinu; 

 Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 
10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška 

sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu; 
 Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška 
sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 
2019. godinu; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa radova 
kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2019. godinu; 

 Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 
13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana raspodjele sredstava 

spomeničke rente za 2019. godinu; 
 Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

14. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška 
sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad 
Gospić za 2019. godinu; 

 Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 
15. Razmatranje i usvajanje prijedloga Izmjena i dopuna Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju 

Grada Gospića za razdoblje 2019. – 2022.; 
 Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ 

16. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Pahuljica; 
 Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ 

17. Razmatranje Konačnih prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Gospića i donošenje Odluka o dodjeli 
javnih priznanja Grada Gospića; 
Izvjestitelj: ANELA SERDAR PAŠALIĆ 

18. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru najpovoljnije 
ponude za zakup poljiprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Gospića; (dopuna Dnevnog 
reda) 
Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ 
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19. Izvješće Gradonačelnika Grada Gospića za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine i donošenje Zaključka 
o primanju na znanje Izvješća Gradonačelnika; 
Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ 

20. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za veljaču, ožujak, travanj i svibanj 2020. godine i 
donošenje Zaključaka o primanju na znanje Izvješća; 
Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ 
 

Jednoglasno s 16 glasova “za”, usvojen je predloženi Dnevni red. 

 

Prije početka Aktualnog sata nazočnima se obratio vijećnik Ivan Bronzović istaknuvši da se radi o jednoj 

novonastaloj situaciji. Naime, ističe da posljednjih godinu/godinu i pol, Klub vijećnika HDZ-a ne funkcionira te 

smatra da tome treba doći kraj. Vijećnike Grada su izabrali građani kako bi isti konstruktivno sudjelovali u radu 

Gradskog vijeća na dobrobit svih građana i grada, a navedeni Klub u tom smislu više ne funkcionira. Smatra da se je 

Klub trebao sastati vezano i za današnji dnevni red koji sadrži i Odluku o zaduživanju kao i niz drugih dobrih odluka 

te donijeti zajedničke zaključke i stajališta. Stoga on osobno, gđa. J. Pejnović, g. M. Brkljačić, g. Z. Župan (HSS) i gđa. 

V. Devčić Stilinović koja je još prije izišla iz Kluba HDZ- a, od danas u Gradskom vijeću nastupaju kao nezavisni 

vijećnici. Nada se dobroj suradnji te pružanju podrške za sve odluke koje budu dobre, te da će daljnja suradnja biti 

konstruktivna. Što se tiče današnjeg Dnevnog reda Klub se nije pripremio te će stoga podržati točku 3. i točku o 

dodjeli javnih priznanja, a za ostale točke novi Klub će najvjerojatnije biti suzdržan. 

 

Ad – 1  Aktualni sat  

Za postavljanje pitanja prijavili su se vijećnici g. M. Brkljačić i g. P. Đapić. 

 

1.MARIJAN BRKLJAČIĆ – pita kakvi radovi se izvode na groblju M. Magdalene te ukazuje na slabu vidljivost 

pješačkih prijelaza koje bi trebalo prebojati.  

 

KARLO STARČEVIĆ – vezano za prvo pitanje odgovara da se na groblju provode radovi izgradnje kosturnice za žrtve II. 

svjetskog rata i poraća i ista bi uskoro trebala biti gotova. Time bi se stvorile svi preduvjeti da Ministarstvo 

branitelja  koje je zaduženo za iskapanje posmrtnih ostataka može započeti s radovima.  

Što se tiče pješačkih prijelaza Grad je raspisao javni natječaj za održavanje javnih cesta i cestovnog prometa, 

međutim bivši koncesionari su se žalili na natječaj, a sve to vjerojatno iz razloga proteka vremena kako Grad ništa 

ne bi mogao raditi. U svakom slučaju pješački prijelazi bit će pobojane prije Dana grada.  

 

MARIJAN BRKLJAČIĆ – zadovoljan je s dobivenim odgovorima međutim zanima ga što je s kostima koje su iskopane u 

Čanić gaju (oko 30 žrtava) i što se dogodilo s njima, tj. vraćaju li se iste u Gospić i zašto nitko ništa u javnosti nije 

pisao o ovim iskapanjima? 

 

KARLO STARČEVIĆ – odgovara da su prema naputku Ministarstva branitelja sve kosti  pohranjene u Zagrebu dok se 

ne izgradi kosturnica u koju će iste biti trajno pohranjene.  

 

2. PETAR ĐAPIĆ – pita da li se spomenuti javni natječaj vezan za ceste odnosi na Budačku ulicu te kad će ta ulica biti 

sanirana i gotova? 

 

KARLO STARČEVIĆ – vezano za Budačku ulicu odgovara da gradska vlast, ni prijašnja kao ni sadašnja, nema nikakve 

ingerencije nad tom ulicom jer istom upravljaju Hrvatske ceste koje su u ingerenciji Ministarstvu pomorstva, 

prometa i veza. Spomenuti natječaj se odnosi na nerazvrstane ceste, a ne i na državne ceste. Što se tiče Budačke 

ulice proveden je javni natječaj koji je okončan, izabran je najpovoljniji ponuditelj i ako ne bude žalbi tijekom 

kolovoza  bi se trebalo krenuti u rekonstrukciju Budačke ulice.  
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Ad – 2  

Bez primjedbi, jednoglasno s 16 glasova „za” usvojen je  

 

 * ZAPISNIK S 32. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA, 

 * ZAPISNIK S 33. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA. 

 

Ad – 3 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o suradnji na projektu razvoja širokopojasnog pristupa u 

područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 

Izvjestitelj: IVICA TOMLJENOVIĆ / TOMISLAV MAJNARIĆ-predstavnik tvrtke HUB CONSULTING d.o.o. 

 

IVICA TOMLJENOVIĆ – uvodno ističe da se je RH unutar EU uspjela izboriti za razvoj širokopojasnog interneta u  

skladu s čim je 2016. god. donesena i strategija razvoja istoga čime je obuhvaćena i Ličko-senjska županija sa 3 

projekta (PRŠI) za oko 30.000 korisnika. Tijekom 2017. god. odrađena su samo dva projekta. Međutim, u okviru 

novonastalih promjena Grad Gospić nije mogao nastaviti projekt samostalno zbog potencijalno malog broja 

korisnika te je sklopio sporazum o realizaciji projekta s Otočcem i općinom Plitvička jezera čime je pokriveno oko 

16.000 korisnika. Nadalje pojašnjava da je na području RH izrađena 71 studija izvodivosti (PRŠI) od kojih je 

prihvaćeno samo 19 a od toga 5 studija s modelom B kome pripada i Grad Gospić. Model A koji je imala Ličko-

senjska županija i koja je uključivala postojeće operatere (A1 i T-com) koji su tražili sufinanciranje u iznosu od 10-20 

mil. kn, nije prošao. U veljači ove godine Grad se prijavio na drugi krug prijave te je prošao i ako se prihvati današnji 

prijedlog, sporazum bi trebao biti potpisan tijekom ovog mjeseca. Projekt je izazovan i sa istim bi se puno toga 

postiglo na ovom području s ciljem zadržavanja postojećeg stanovništva. Donekle problem je Grad Otočac koji 

nema proračuna i trenutno ne može donijeti odluku o sufinanciranju sve dok Upravni sud ne odluči što će biti s 

njihovim proračunom. Prema procjeni SAFU-a projekt je umanjen za nekih 200.000 kn, te je za isti je dobiveno 75 

mil. kn. Grad Gospić je nositelj projekta i u udjelu je sa 49 %, Otočac 35 % i 16 % Plitvička jezera, što znači da bi Grad 

Gospić u naredne tri godine za isto trebao osigurati oko 10-ak mil. kn, Otočac 7,5 i Plitvička Jezera 3,5 mil. kn. 

HABOR provodi kreditiranje ovakvih projekata a kamata bi bila oko 1,5 %. Realizacijom projekta bi se već do kraja 

2022. godine mogla ova usluga pružiti pojedinim korisnicima te infrastruktura dati u najam postojećim operaterima, 

a za samo 10 000 korisnika mjesečno bi se osiguralo oko 600.000 kn. Za pružanje ovih usluga bit će potrebno 

osigurati i zajedničku tvrtku sa sjedištem u Gospiću i u kojoj bi se moglo zaposliti oko 10-ak djelatnika i uključujući 

troškove od navedenih 600.000 kn oko 300.000,00 kn bi ostajalo za vraćanje kredita narednih 7 godina. Također 

dodaje da kroz projekt može doći i do 5-10 % penala od strane EU fondova što izrađenom studijom nije 

obuhvaćeno. Projekt nije mali te bi bio zahvalan kada bi ga vijećnici podržali.  

 

TOMISLAV MAJNARIĆ – navodi da se ovim projektom radi o brzoj internetskoj mreži koja se temelji na svjetlovodnim 

nitima koje se potom polažu do krajnjih korisnika koji bi nakon toga imali brzi internet od 100 MB u sekundi a u 

budućnosti i daleko veće. Radi se o fiksnoj mreži koja nema nikakve veze s mobilnim mrežama niti s novim 5G 

mrežama. Novi operator koji bude osnovan s Otočcem i Plitvičkim Jezerima imat će model rada kao s komunalnom 

infrastrukturom, upravljat će  i davati u najam svjetlovodne niti korisniku po cijeni od 60,00 kn mjesečno. Svaki 

korisnik moći će mijenjati odnosno izabrati svog operatera i svi operateri moći će pristupiti toj mreži pod jednakim 

uvjetima. Prema trenutnom stanju sve telefonske žice su u vlasništvu HT-a koji tako kontrolira kompletan lanac 

pružanja usluga i cijene koje pojedini operateri mogu naplaćivati krajnjim korisnicima. Trenutni prosjek cijene 

pojedinog kućanstva za usluge interneta i telefona je oko 200,00 mjesečno, a s ovim modelom bi sigurnih 60 kn 

ostajalo na ovom području tj. novoosnovanoj tvrtki koja bi tim novcem financirala svoje troškove te daljnji razvoj 

ove mreže. Realizacijom ovog projekta postojeći operatori će se svakako natjecati za krajnje korisnike što bi moglo 

dovesti i do pada postojećih cijena za ove usluge. Krajnji rok za realizaciju projekta je do 2023. godine i svakako više 
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neće biti mogućnosti da će se iz EU fondova moći dobiti 79% bespovratnih sredstava za realizaciju ovakvih 

projekata.  

 

KARLO STARČEVIĆ – dodaje da potencijalnim priključivanjem 7000 korisnika na području navedenih jedinica lokalne 

samouprave, mjesečno bi efektivno trebalo ostati oko 300-350.000 kn s čime be se mogao financirati kompletan 

kredit za ovaj projekt. Također postoji mogućnost da se 40 % novca od 75 mil. kuna povuče avansno s čim se može 

financirati kompletna infrastruktura.  

 

PETAR RADOŠEVIĆ – pita da li su preostala dva partnera sigurna ili možda može iskrsnuti problem s npr. Gradom 

Otočcem? Hoće li ishod sudskog spora vezan za Grada Otočca biti gotov u roku koji potreban za realizaciju ovog 

projekta?  

 

KARLO STARČEVIĆ – odgovara da je općina Plitvička jezera 100 % partner u ovom projektu, međutim problem je Grad 

Otočac koji još uvijek nema proračuna i prema riječima predsjednika Vijeća Grada Otočca čim završi sudski proces 

za proračun Gradsko vijeće Otočca će podržati ovaj projekt.  

 

IVICA TOMLJENOVIĆ – vezano za upit Grada Otočca odgovara da to nije prepreka jer je Grad Gospić nositelj projekta 

a većina financiranja se odvija tek narednih godina tj. od 2021.–2023. godine. Ove godine bi bilo potrebno osigurati 

samo oko 300.000 kn. Također teško je utvrditi konačni iznos projekta sve dok se ne provede javni natječaj te dok 

ne pristignu ponude, stoga je trenutno važno utvrditi omjere financiranja a konačni iznos ovisi o pristiglim 

ponudama. Na kraju bitno je da se kredit može vraćati od najma infrastrukture kako se ne bi dodatno opterećivao 

proračun.  

 

SLAVEN STILINOVIĆ – osvrće se na navod g Majnarića vezano za veleprodajnu naknadu u prosječnom iznosu od 200 

kn po kućanstvu od čega se 30 % plaća za naknadu korištenja mreže što znači da bi se plaćalo 60 kn po korisniku i 

što bi u konačnici ukoliko budemo imali 7000 korisnika iznosilo preko 400.000 kn. Stoga pita jeli to sigurno taj iznos 

od 30 % ili HAKOM  još aplicira u tome i  daje li on konačno odobrenje? 

 

TOMISLAV MAJNARIĆ – odgovara da HAKOM daje konačno odobrenje a da je cijena od 60 kn trenutno u Hrvatskoj 

čak i viša i ista u narednim godinama svakako neće biti manja i očekivana prosječna cijena je 60 kn bez PDV-a. 

Dodaje da prema istraživanjima HAKOM-a na predmetnim područjima 30-40 % kućanstava koristi internet, a 

iskustva sa sličnim projektima u Hrvatskoj gdje se radi o otvorenim mrežama koje nisu u vlasništvu vodećih 

operatera broj priključaka se povećava te u tom slučaju broj priključaka sa 30-40 % vjerojatno će se povećati na 50 

% i više što znači da je za očekivati priključenje i više od planiranih 10.000 korisnika.  

 

IVICA TOMLJENOVIĆ – dodaje da se ovdje govori samo o bijelim područjima gdje je signal loš i gdje operateri ne 

mogu pristupiti, međutim tu su i siva područja koja imaju sve. Politika je da se projekt radi za sve tj. za sva 

domaćinstva te se stoga se pita zašto politika ne bi odigrala ulogu da i ti korisnici pređu na mrežu koja će biti u 

vlasništvu Grada.  

 

TOMISLAV MAJNARIĆ – navodi da siva zona obuhvaća sami centar Gospića, Ličkog Osika, Otočca, Plitvičkih Jezera i u 

tom dijelu je HT uspio nadograditi mrežu pa je usluga kvalitetnija i to je trenutno područje gdje se ne smiju polagati 

svjetlovodne niti. Međutim može se obaviti sva priprema, a EU će nakon 2021.  god. dozvoliti da se na tu mrežu 

mogu spojiti i korisnici iz sive zone. Sive zone obuhvaćaju područja koja imaju samo jednog operatera i koji ne 

nužno pruža usluge koje imaju minimalnu brzinu od 100 Mb/s već i onu od 30 Mb/s i to je granica koju je postavila 

EU (30 i 100 Mb), a nakon 2021. univerzalna granica će biti 100 Mb/s. 
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PETAR RADOŠEVIĆ – ističe da se ovdje radi o dosta velikom projektu, rasprava je slaba te stoga pita s obzirom na to 

da je sve izneseno dosta optimistično, ima li nešto na što bi trebali biti upozoreni prije samog donošenja odluke. 

Prema svemu iznesenom ovo je u nekoj završnici i slijedi potpisivanje ugovora, a jedini problem bi mogao biti Grad 

Otočac te ako dođe do najgoreg scenarija netko će morati preuzeti obvezu financiranja njegovog udjela.  

 

IVICA TOMLJENOVIĆ – odgovara da se jedino za učinjene pogreške mogu plaćati penali. Što se tiče Otočca oni će 

potpisati sporazum te bi se to trebalo pozitivno riješiti. Dodaje da je ovo jedinstvena prilika da se mrežom pokriju 

područja kao što je npr. Jadovno i sl. 

 

TOMISLAV MAJNARIĆ – dodaje da je predstavničko tijelo razine II SAFU i pri provedbi EU projekata postoje dosta 

velika rigoroznost te je zbog toga bitno poštivati procedure. Dobivena bespovratna sredstva prilikom odabira 

projektanta i izvođača radova mogu biti i probijena što bi impliciralo da će sudionici morati povećati svoje uloge, 

međutim sredstva su zasigurno dostatna a rizik može se reći beznačajan. U ovom slučaju ne postoji javnoprivatno 

partnerstvo odnosno jednostavno ne postoji privatni partner koji bi bio zainteresiran za ovaj projekt.  

 

KARLO STARČEVIĆ – smatra da rizika ne bi trebalo biti ukoliko budemo pravilno upravljali sredstvima. Postoji 

mogućnost povlačenja avansa, postoji odgoda plaćanja i u tom periodu već se može osigurati broj korisnika koji će 

nam donositi prihod i Grad ima pravo koristiti infrastrukturu s područja Grada Otočca i Općine Plitvička Jezera.  

 

IVAN NEKIĆ – smatra da je brzi internet danas u svijetu vrlo važan, ali isto tako je širokopojasni internet u mnogim 

državama problematičan na manje naseljenim područjima. Mi možemo biti sretni da postoji ovakav projekt i to 

zasigurno je jako profitabilno tamo gdje je veća gustoća naseljenosti. Smatra da projekt svakako treba podržati što 

u budućnosti donosi neki temelj za mnoge stvari (video konferencija, telemedicinei sl.) te otvara veliku mogućnost 

povezivanja sa cijelim svijetom i takav projekt  itekako treba a bez da građani ulažu u ovakvu infrastrukturu.  

 

Nakon provedene rasprave, jednoglasno s 16 glasova „za”, usvojena je ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA 

SPORAZUM O SURADNJI NA PROJEKTU RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA U PODRUČJIMA U KOJIMA NE POSTOJI 

DOSTATAN KOMERCIJALNI INTERES ZA ULAGANJA, PRIHVATLJIVOG ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA. 

 

Ad – 4 

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. 

godinu 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 

 

Izvjestitelj: KRISTINA PRŠA – vezano za predmetnu točku istaknula je da je prijedlog Godišnjeg obračuna sastavljen u 

skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima. Godišnji obračun sadrži opći i posebni dio te propisana izvješća. U 

općem dijelu prikazuje se račun prihoda i rashoda i račun financiranja, a u posebnom dijelu izvršenje po zadanim 

klasifikacijama. Sadržana izvješća su izvješće o zaduživanju korisnika proračunske zalihe, danim jamstvima, o 

provedbi plana razvojnih programa, stanja nenaplaćenih potraživanja, nepodmirenih i dospjelih obveza, stanje 

potencijalnih obveza po provedbi sudskih postupaka te obrazloženje.  

U 2019. godini donesene su četiri izmjene i dopune Proračuna i većina istih se odnosila na projekte koji su se 

sufinancirali/financirali sredstvima iz EU fondova ili nacionalnih sredstava. 

Prema predmetnom izvješću u 2019. g. ostvareni su prihodi od 75.363,147 kn od čega je iznos od 7.259.573 kn 

prihod proračunskih korisnika Grada. U predmetnom razdoblju rashodi su ostvareni u iznosu od 73.535.174 kn što 

znači da je 2019. završena u plusu u iznosu od 1.827.972 kn. Odlukom o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih 

godina Grad se obvezao manjak prihoda iz 2016. i 2017. podmiriti u narednom četverogodišnjem periodu.  U 2019. 

godini podmiren je dio navedenog manjka iz prethodnih godina u iznosu od 1.185.368 kn, te je proračunska 2019. 

god. završena s manjkom od 1.287.666 kn koji će se prema navedenoj odluci pokriti u ovoj godini. Pristup trošenju 
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proračunskog novca je bio odgovoran što pokazuje i rezultat poslovanja, međutim manjak poslovanja iz 

predmetnih godina se također uspješno pokrio te se ovu godinu očekuje završiti na pozitivnoj nuli odnosno plusu 

što svakako omogućuje dodatna ulaganja i dodatni razvoj grada Gospića. Godišnji izvještaj sadrži detaljno 

prikazane i opisane sve programe i aktivnosti Grada i proračunskih korisnika te usporedbu s 2018. godinom. 

Također iskazuje zadovoljstvo što je 2019. god. završena s viškom prihoda odnosno i velikim pokrićem postojećeg 

manjka iz prethodnih godina.  

 

IVAN NEKIĆ – pita da se pojasni preneseni manjak iz 2016. i 2017. godine, te pita u kojoj je fazi sudski proces s 

tvrtkom MILLEM i što je sa sporom za komunalni doprinos s HAC-om? 

 

KRISTINA PRŠA  - odgovara da stanje potencijalnih obveza po osnovi upravnih i sudskih postupaka trenutno sadrži 4 

postupka koji su još uvijek u tijeku te za koje još uvijek nije donesena nikakva sudska odluka. Sa zadovoljstvom 

ističe da se među tim postupcima više ne nalazi HAC jer je sudski spor konačnom odlukom Vrhovnog suda 

uspješno završen u veljači ove godine u korist Grada te Grad nema obveze platiti tih 6,6 mil. kn 

Što se tiče ispravka vrijednosti tj. prenesenog rezultata poslovanja iz 2016. g. utvrđen je određeni nesklad odnosno 

da je 2016. god. u iznosu od 700.000 kn prikazano više prihoda iz nepoznatih razloga. Uglavnom prošle godine 

napravljen je ispravak te je utvrđeno stvarno stanje za 2016.  i 2017. godinu. Što se tiče ostalih sudskih sporova 

teško je predvidjeti njihov ishod.  

 

KARLO STARČEVIĆ – dodaje da je rješenje spora s HAC-om gotovo bila politička odluka i Vrhovni sud nije mogao 

donijeti nego takvu presudu na temelju dokumentacije te zahvaljuje pojedinim osobama koje su sudjelovale u 

tome. Osvrće se i na slučaj nabave vatrogasnog vozila te očekuje da će se isti također pozitivno riješiti u narednom 

razdoblju. Dodaje da je nedavno riješen i spor oko zemljišta dječjeg vrtića što je u cijelosti isplaćeno i riješeno.  

 

Nakon provedene rasprave, sa 12 glasova “za” i 4 glasa “suzdržan”, usvojen je GODIŠNJI IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU 

PRORAČUNA GRADA GOSPIĆA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINU. 

 

Ad – 5 

Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Gospića 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 

 

Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ – obrazlažući predmetnu točku istaknula je da ukoliko se Grad Gospić planira 

dugoročno zadužiti da mora imati suglasnost predstavničkog tijela a potom na prijedlog Ministarstva financija i 

suglasnost Vlade RH. Navodi da je Grad izradio projektnu dokumentaciju te pristupio realizaciji kapitalnog projekta 

„Sustav javne rasvjete – prva funkcionalna cjelina”. Grad ima 5000 rasvjetnih stupova od kojih 3500 rasvjetnih 

tijela i ukoliko bi se ovim projektom zamijenile lampe na 1.700 rasvjetnih tijela time bi se postigla značajna ušteda 

na potrošnji el. energije te smanjili troškovi na samom održavanju sustava javne rasvjete na godišnjoj razini. 

Iznos zaduženja potreban za realizaciju ovog projekta je 3,5 mil kuna kod HBOR-a u okviru ESIF kredita za javnu 

rasvjetu iz EU fonda za regionalni razvoj kroz operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.–2020. g. Kamatna 

stopa na kredit je 0,1 % godišnje a kredit bi se podigao na 10 godina i to s počekom te bi prvi anuitet stigao na 

naplatu 31. 01. 2022.  god. a ukupno bi bilo 114 mjesečnih anuiteta u iznosu od 30.701 kn. 

Realizacijom ovog projekata smanjila bi se potrošnja el. energije i to za 421.879 kn. Sadašnja  potrošnja se plaća u 

iznosu od 642.259 kn, a korištenjem led lampi potrošnja bi se plaćala u iznosu od 220.380 kn. Na ovaj način rata 

kredita bi se godišnje plaćala u iznosu od 360.000 kn i u tom smislu došlo bi i do viška sredstava za ove svrhe tj. 

ušteda bi pokrivala troškove kredita.  

 

ANELA SERDAR – PAŠALIĆ – pita na temelju čega se temelji predmetna ušteda? 
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IVANA KALEB ASIĆ – odgovara da je ušteda temeljena na analizama struke. 

 

IVICA TOMLJENOVIĆ – osvrće se unatrag 7–8 godina kada je Grad bio obvezan  odraditi zamjenu starih živinih lampi. 

Najprije je izrađena studija, snimljeno je postojeće stanje na području Grada za što su povučena sredstva iz EU 

fondova u iznosu od 250.000 kn. Temeljem navedenog odrađen je projekt od strane tvrtke NOVA INVEST u iznosu 

od 250.000 kn te na kraju po tim projektima nije ništa odrađeno odnosno vrlo malo. Nešto je odrađeno od strane 

tvrtke Millem u Budačkoj ulici, a promijenjeno je i nešto lampi u Zagrebačkoj, Kaniškoj, Pazariškoj i Smiljanskoj ulici 

mimo projekta što je trenutno u sudskom sporu. Nakon snimanja postojećeg stanja i utvrđivanja broja rasvjetnih 

tijela projekt je preprojektiran za 20.000 kn kako bi se mogli kandidirati na ESIF kredite. U proračunu je planirano 

milijun kuna (za uži dio grada i ruralna područja) međutim utvrđeno je da vrijednost tih radova iznosi oko 3 mil. kn 

te je stoga odlučeno da se isti realiziraju putem kredita uz kamatu od 0,1 %. Projektom je obuhvaćeno 1616 

rasvjetnih tijela te 184 stupa koji nemaju rasvjetnih tijela a obveza je da i ti stupovi imaju lampe. 

Projektom jedino nije obuhvaćeno 117 rasvjetnih tijela u užem dijelu grada u koje su postavljene led lampe. Prema 

postojećoj infrastrukturi i realizacijom ovog projekta uštedjelo bi se 436 kW ili 61,57 %, a uvjet za realizaciju 

projekta je da ušteda mora prijeći preko 50 % što je ispunjeno. Drugi kriterij za realizaciju projekta je i ušteda 

emisije CO2 koja bi se prema novom projektu smanjila na 64 T. Značajna ušteda očekuje se i u financijskim 

sredstvima za potrošnju električne energije i na samo održavanje.  

Dodaje da na užem području grada nedostaju 184 osvijetljena stupa koja se moraju riješiti i imati lampe.  

Vrijednost projekta je 2.999.509,64 kn a godišnja ušteda bi bila 421.879,36 kn. Ušteda u financijskim sredstvima 

ukoliko bi se rasvjeta regulirala pomoću „pametnih lampi” iznosila bi 156,470 kn godišnje a do sad se troši preko 

642 .000 kn što čini uštedu od 75,6 % što bi značilo da bi se za 6 godina vratila uložena sredstva.  

 

KRISTINA PRŠA – navodi da je u travnju 2019. godine na snagu stupio zakon o Zaštiti od svjetlosnog zagađenja i 

pristupanjem u EU RH je preuzela mnoge obveze. Jedna od tih obveza koja predstavlja teret svim jedinicama 

LP(R)S je i rok u kojem iste moraju smanjiti svjetlosno zagađenje odnosno svako rasvjetno tijelo mora biti 

energetski učinkovito. To znači da bi sve jedinice to morale učiniti do kraja 2023. g. što iziskuje velike troškove. 

Grad Gospić je veliko područje, posjeduje veliki broj rasvjetnih tijela i prema navedenom radi se o 1700 lampi te se 

nada da će se ovim projektom smanjiti svjetlosno zagađenje. Ukoliko se to ne učini građani će morati plaćati kaznu 

RH, a RH dalje EU. Stoga se nada da će Vijeće podržati ovu Odluku što je svakako bolje nego da plaćamo kaznu. 

 

IVICA TOMLJENOVIĆ – dodatno navodi da se u proračunu neće ništa bitno mijenjati već će se umjesto naplate 

energije u dosadašnjim iznosima doći do ušteda s kojima će se plaćati predmetni kredit.   

 

Nakon provedene rasprave, s 11 glasova „za” i 5 glasova „suzdržan”, usvojena je ODLUKA O ZADUŽIVANJU GRADA 

GOSPIĆA. 

 

Ad – 6 

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gospića za 2020. godinu 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 

 

Izvjestitelj: KRISTINA PRŠA – navodi da su II izmjene i dopune Proračuna vezane za prethodnu Odluku o zaduživanju 

Grada. U Proračunu Grada za 2020. god. planirano je kreditno zaduženje za energetsku obnovu javne rasvjete u 

iznosu od milijun kuna, međutim uključujući prethodno donesenu Odluku predmetno zaduženje potrebno je 

povećati za 2,5 milijuna kuna.  

Druga izmjena se odnosi na zahtjev komunalnog poduzeća Usluge d.o.o. za financiranje hitne intervencije u 

sustavu javne odvodnje otpadnih i oborinskih voda. Hitna intervencija odnosi se na glavnu kanalizaciju i  kolektor u 

Budačkoj ulici koji je star 45 godina i služi za mješovitu odvodnju. Naime, na tom dijelu izvode se radovi na 

izgradnji staračkog doma i prilikom iskopa građevinske jame došlo je do ispuštanja fekalnih voda. Nakon uvida i 
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ispitivanja postojećeg stanja Usluga d.o.o. je uvidjela da su cijevi tog kolektora popucale zbog čega je  svakodnevno 

morala ispumpavati tu vodu iz građevinske jame. Zamjena i postavljanje novih cijevi u tom području koštalo bi 1,5 

mil. kn, međutim zbog nedostatka financijskih sredstava predložena je sanacija tako da se u te cijevi otpusti 

specijalna smjesa koja će popuniti puknuća i rupe koje propuštaju vodu. Ističe da je ovo samo jedan mali dio 

problema u kanalizacijskoj mreži na području Grada Gospića koja je jako stara te iziskiva zamjenu iste. Dodaje da 

su prošle godine zamijenjene cijevi na relaciji Lički Novi – Žabica.  

Naime, ovim prijedlogom bi Grad Gospić sufinancirao izvođenje navedenih radova u iznosu od 160.000 kn s PDV-

om, te stoga predlaže da se već postojeća stavka u proračunu poveća za 100.000 kn. Bitnim naglašava da se ovim 

proračun ne povećava niti smanjuje već se unutar stavki radi preraspodjela sredstava. Dodaje da sukladno Zakonu 

o vodama oborinske vode (odvodnja) je u nadležnosti lokalne samouprave a potom i saniranje sustava oborinskih 

voda.  

 

JOSIP ŽUPAN – pita zbog čega se taj sustav nije prije sanirao, te zbog čega  je došlo do situacije da se mora dovoziti  

vozilo za  ispunjavanje tih fekalnih voda te isto plaćati? Smatra da svakako treba resvijetliti situaciju zbog čega 

dolazi do ovakvih problema i zašto je Usluga dovedena u situaciju u kakvoj trenutno jest. Prema nekim saznanjima 

morat će se iznajmljivati i specijalna vozila za ovakve probleme tj. koristiti usluge vanjskih suradnika što dovodi do 

dodatnih troškova. Misli da treba rasvijetliti tko je za to odgovoran? 

 

KRISTINA PRŠA – navodi da je problem nastao zbog puknuća cijevi koje su uistinu stare kao i na području cijeloga 

grada. Predmetno prije nije utvrđeno zato što nije izvršena dijagnostika postojećeg sustava, već je upravo ovim 

iskapanjem utvrđen predmetni problem. Trenutno se na području grada radi dijagnostika te iskapanje i saniranje 

tekućih problema. Činjenica je da Grad na svom području ima 500 km vodovodnih cijevi i cijevi za odvodnju. Usluga 

od Grada traži pomoć jer je sustav oborinskih voda u ingerenciji Grada i iz razloga što iste nemaju financijskih 

sredstava da bi taj problem samostalno riješili. Tako će 50 % troškova podnijeti sama dok drugu polovicu 

sufinancira Grad.  

Smatra da im je prethodno odobren kredit da isti svakako ne bi tražili dodatna sredstva, međutim ovako Grad 

svakako može očekivati još ovakvih zahtjeva. Nadalje navodi da je direktor Usluge d.o.o. na jednoj od prethodnih 

sjednica Vijeća iznesao problem s kojim se susreo u komunalnom poduzeću Usluga. Dodaje da još uvijek na 

području Grada postoje sela koja nemaju vodoopskrbnu mrežu te Grad svake godine nastoji istu proširiti. 

Povećanjem opsega mreže dolazi do povećanja troškova održavanja. Kao primjer navodi 2013. godinu kada je 

Usluga za troškove struje izdvajala 200.000 kn a sada 1,5 mil. kn, međutim u odnosu na tad sad postoji kolektor 

koji troši dosta električne energije, povećan je broj iscrpnih stanica, rađena je i potpuno nova iscrpna stanica na 

križanju kod kapelice i sl. Već godinama cijena vode se nije mijenjala  i jedna je od najnižih u RH. Mreža se proširuje 

i troškovi održavanja se povećavaju, postojao je veliki broj neplatiša, nije bila osigurana pravovremena naplata 

prihoda Uslugi. Novi direktor dolaskom na dužnost je sve to utvrdio i prezentirao Vijeću te je potom pokrenuo 

određene radnje kako bi došao do prihoda (slanjem opomena i ovrha) i jednom kada se to dovede u red vjeruje da 

će situacija u toj tvrtki biti sasvim drugačija.  

Dodaje da Usluga trenutno nema vozilo za fekalije jer je isti pokvaren i koji više nije isplativ za popravke te stoga 

isti moraju iznajmljivati jer nemaju sredstava da se kupi novo vozilo. Slijedom navedenog, predlaže da se održi 

tematska sjednica na ovu temu s direktorom Usluge kako bi isti mogao iznijeti probleme s kojima se svakodnevno 

susreće.  

 

KARLO STARČEVIĆ- dodaje da su prošle godine izmijenjene azbestne cijevi od L. Novog do Bilajske ulice u dužini od 

7/8 km u što je uloženo 4,2 mil. kn od čega je 88% bilo ulaganje Hrvatskih voda, a ostatak Usluga d.o.o. Prema 

mjerenjima na području Grada postoji još oko 96 km azbestnih cijevi koje se moraju mijenjati, dio sredstava je već 

osiguran. Međutim, radovi stoje zbog corone i vjerojatno će početkom jeseni pristupiti se rješavanju ovog 

problema prije svega zbog zdravlja naših građana na relaciji prema Trnovcu i Brušanima. Na području Grada postoji 

još cca 45 km gusnatih cijevi i taj vodovod star je oko 95 godina što se također mora mijenjati. Svakako šokira 
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činjenica da mi još uvijek nemamo u centru grada kanalizaciju tj. ulica dr. F. Tuđmana i dr. A. Starčevića. Svi objekti 

svedeni su prema Biskupiji, a potom u pravcu prečistača otpadnih voda. Kanalizacija od zgrade Grada pa do 

Biskupije se mora mijenjati jer ulazi u sastav aglomeracije, međutim ovaj problem se sad mora sanirati što košta 

450-500.000 kn, a veći dio sredstava je obećan od strane Hrvatskih voda. Uzevši prošlogodišnje radove preostalo 

nam je oko 460/470 km mreže, a ove godine se planiraju radovi u Š. Kuli, Vukavi i Ostrvici. Također vodovodne 

mreže nema niti u Dunjevcu i to bi se također trebalo raditi ove godine u sklopu projekta poučnih staza kako bi 

imali što manje troškova. Također je dobivena suglasnost od strane Hrvatskih voda kako bi se krenulo u realizaciju 

vodoopskrbe Divosela gdje postoje tri bušotine od 30 l u sekundi što bi pomoglo Gospiću u sušnim danima. Što se 

tiče gubitaka vode svaki dan izgubimo oko 22 l/s u Smiljanskoj ulici i centru grada te se trenutno provodi detekcija 

mjesta gdje dolazi do gubitaka. Trenutno imamo destine milijuna kuna troškova koji se moraju hitno riješiti, 

aglomeracija se projektira i već iduće godine u jesen bi se trebalo početi raditi, a za istu bi Grad trebao osigurati 

oko 4 mil. kn te isto toliko Usluga. Realizacijom ovog projekta za 66% bi se smanjili trenutni gubici što bi dovelo do 

uštede velikih troškova. Od 01.01. 2020. god. prema direktivi EU na vodozahvatima se moraju postaviti brojila te 

ista uspoređivati s potrošačkim brojilima, a svu razliku/gubitak morat će se refundirati EU. 

 Što se tiče voznog parka Usluge starost istog, je u prosjeku od 10-40 godina. Određeni projekti za vozila 

postoje kroz projekt aglomeracije, međutim vidjet će se hoće li se taj problem moći riješiti prije nekim lesingom u 

naredne dvije godine ostaje upitno 

Što se tiče opomena i ovrha pokrenute su sve pravne radnje i trenutno je Usluga u statusu da im 3,7 

mil.kn potraživanja koja ne može naplatiti. Činjenica je da uvijek isti nisu plaćali ove usluge i ti troškovi iznose oko 

3,7 mil. kn. Stoga je trenutno u tijeku naplata svih prihoda koji se mogu naplatiti, a zakon dozvoljava i zaustavljanje 

opskrbom vode osim u količinama za piće i ići će se čak i na tu represiju. Bitno je istaknuti da se neće ugrožavati 

socijalne kategorije, međutim svi ostali bi trebali plaćati ove usluge.  

 

Nakon provedene rasprave, s 11 glasova „za” i 4 glasa „suzdržan” usvojene su II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 

GRADA GOSPIĆA ZA 2020. GODINU. 

 

Ad – 7 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2020. godinu 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 

Izvjestitelj: KRISTINA PRŠA 

 

Nije bilo rasprave. 

S 11 glasova „za” i 4 glasa „suzdržan” usvojena je ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU 

PRORAČUNA GRADA GOSPIĆA ZA 2020. GODINU. 

 

Ad – 8 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu; 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

 

Nije bilo rasprave. 

S 11 glasova „za” i 5 glasova „suzdržan” usvojen je ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA 

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU. 

 

Ad – 9 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. 

godinu 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića  
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Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

 

Nije bilo rasprave. 

S 11 glasova „za” i 5 glasova „suzdržan” usvojen je ZAKLJUČAK O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU. 

 

Ad – 10 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. 

godinu 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

 

ANELA SERDAR PAŠALIĆ – predlaže da se sredstva koja su uprihodovana od šumskog doprinosa ulože u bitne 

prometnice za gospodarenje šumama, kako ne bi dolazilo do opterećenosti lokaliteta kao što su npr. most u 

Trnovcu i sl.  

  
Nakon kraće rasprave s 11 glasova „za” i 5 glasova „suzdržan” usvojen je ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O 

IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2019. GODINU. 

 

Ad – 11 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2019. godinu; 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

 

Nije bilo rasprave 

S 11 glasova „za” i 5 glasova „suzdržan” usvojen je ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA 

UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU GRADA 

GOSPIĆA ZA 2019. GODINU. 

 

Ad – 12 

Prijedlog o Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 

djelatnosti za 2019. godinu 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

 

Nije bilo rasprave 

S 11 glasova „za” i 5 glasova „suzdržan” usvojen je ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA 

RADOVA KAPITALNIH ULAGANJA U OBJEKTE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI ZA 2019. GODINU. 

 

Ad – 13 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu; 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

 

Nije bilo rasprave 

S 11 glasova „za” i 5 glasova „suzdržan” usvojen je ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA 

RASPODJELE SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE ZA 2019. GODINU. 
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Ad – 14 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u 

državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić za 2019. godinu 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

 

Nije bilo rasprave 

S 11 glasova „za” i 5 glasova „suzdržan” usvojen je ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA 

UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE KUĆA I STANOVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI 

ZA GRAD GOSPIĆ ZA 2019. GODINU. 

 

Ad – 15 

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje 2019. 

– 2022. 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 

Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ 

 

Nije bilo rasprave. 

S 11 glasova „za” i 5 glasova „suzdržan” usvojene su IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA POTPORA U POLJOPRIVREDI I 

RURALNOM RAZVOJU GRADA GOSPIĆA ZA RAZDOBLJE 2019. – 2022. 

 

Ad – 16 

Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Pahuljica 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ 
 

Nije bilo rasprave. 

Jednoglasno s 16. glasova „za”  usvojena je ODLUKA O IMENOVANJU RAVNATELJICE DJEČJEG VRTIĆA PAHULJICA. 

 

Ad – 17 

Konačni prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Grada Gospića i donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada 

Gospića; 

 

Izvjestitelj: ANELA SERDAR PAŠALIĆ – ističe da je proveden postupak javnog poziva utvrđenim pravilima, odnosno 

isti je bio objavljen na službenim web stranicama Grada, te emitiran u programu Radio Gospića u razdoblju od 28. 

05. do 15. 06. 2020. godine. Povjerenstvo je na sjednici održanoj 23. lipnja 2020. god. izvršilo uvid u pristigle 

prijedloge i utvrdili da je u zadanom roku pristiglo 5 prijedloga.  

Prvi prijedlog za priznanje „Nagrada Grada Gospića za životno djelo” predložio je gradonačelnik g. Starčević i to za  

dr. med. Dragu Ratkovića.  

Drugi prijedlog za priznanje „Nagrada Grada Gospića” također je predložio gradonačelnik g Starčević za g. Mihovila 

Bogoslava Matkovića. 

Treći prijedlog za priznanje „Priznanje Grada Gospića” predložio je Mjesni odbor Široka Kula za HKUD Široka Kula. 

Četvrti prijedlog za priznanje „Priznanje Grada Gospića” predložila je 1/3 vijećnika Gradskog vijeća Grada Gospića i 

to za Odjel za nastavničke studije, Sveučilišta u Zadru povodom 100 godišnjice obavljanja sveučilišne djelatnosti na 

našem području.  

Peti prijedlog za priznanje „Priznanje Grada Gospića” predložio je Ogranak Matice Hrvatske u Gospiću i to za dr. sc. 

Josu Vrkljana. 
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 Svi prijedlozi udovoljavaju kriterijima propisanim Odlukom o dodjeli javnih priznanja, te stoga Povjerenstvo 

predlaže da se prihvate prethodno navedeni konačni prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Grada Gospića.  

 

Nije bilo rasprave. 

Jednoglasno sa 16 glasova „za” usvojene su: 

 

• ODLUKA O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA „NAGRADA GRADA GOSPIĆA ZA ŽIVOTNO DJELO” – DRAGI RATKOVIĆU, 

DR. MED. SPECIJALISTU INTERNE MEDICINE, 

• ODLUKA O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA „NAGRADA GRADA GOSPIĆA” – MIHOVILU BOGOSLAVU MATKOVIĆU, 

PROF., 

• ODLUKA O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA „PRIZNANJE GRADA GOSPIĆA” - HKUD-U „ŠIROKA KULA” IZ ŠIROKE KULE, 

• ODLUKA O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA „PRIZNANJE GRADA GOSPIĆA” – ODJELU ZA NASTAVNIČKE STUDIJE U 

GOSPIĆU, SVEUČILIŠTA U ZADRU 

• ODLUKA O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA „PRIZNANJE GRADA GOSPIĆA” – MR. SC. JOSI VRKLJANU. 

 

Ad – 18 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Gospića;  

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ 
 

KRISTINA PRŠA – vezano za predloženu Odluku ističe da je Vijeće 11. 05. 2020. godine donijelo Odluku o izboru 

najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Gospića. Nakon 

donošenja predmetne Odluke javilo se nekoliko OPG-a koji su stekli sva prava za sklapanje ugovora o zakupu. Radi 

se o SOPG B.M., OPG Vukelić i OPG V.M. koji su podnijeli izjave da odustaju od određenih čestica. Drugim riječima 

radi se o tehničkim izmjenama jer se čestice od kojih su isti odustali izuzimaju iz predmetne Odluke.  

 

Nije bilo rasprave. 

Jednoglasno sa 16 glasova „za” usvojena je ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJE 

PONUDE ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU GRADA GOSPIĆA. 

 

Ad – 19 

Izvješće Gradonačelnika Grada Gospića za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine i donošenje Zaključka o 

primanju na znanje Izvješća Gradonačelnika; 

 

Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ – podnoseći predmetno Izvješće istaknuo je broj donesenih akata od strane 

gradonačelnika i Gradskog vijeća koje akte donosi na prijedlog gradonačelnika. Kao bitno, a relevantno za 

navedeno razdoblje ističe povećanje kapaciteta Dječjeg vrtića za 4 odgojne skupine, međutim i ove godine ostalo 

je 20-ak djece neupisano, a prostora više nema te je stoga u planu da se taj objekt nadogradi za još 4 odgojne 

skupine, te vjeruje da će projekt za iste biti već ove godine, a do tada postoji možebitna opcija da se unutar 

objekta Biskupije osiguraju dvije prostorije za dvije odgojne skupine. Za sve navedeno potrebna su i dodatna 

financijska sredstva u iznosu od cca 800.000 kn godišnje za još 6 zaposlenih. Unatoč tome Grad će nastojati da sva 

djeca budu smještena. U predmetnom razdoblju nastavljena su ulaganja u obnovu i izgradnju dječjih igrališta gdje 

je uloženo oko 450.000 kn. Nastavljeno je stipendiranje učenika i studenata kroz 30-ak stipendija, dodijeljene su 

bespovratne potpore u poljoprivredi, u sustav je uveden e-račun. Nadalje u funkciju je dovedena i stara šterna 

Milankovac u starom L. Osiku, pri kraju je energetska obnova O.Š. u Ličkom Osiku. Tu je i realizacija projekta 

širokopojasnog interneta, projekt plaže na Novčici nije realiziran ali je ishodovana građevinska dozvola za šetnicu  i 

trebalo bi krenuti u realizaciju tog projekata. Nabavljen je veliki broj strojeva i opreme za održavanje javnih 

površina, za zimsku službu. Održane su razne manifestacije kao što je „Srpanj u Gospiću” itd.   
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Nije bilo rasprave. 

Jednoglasno sa 16 glasova „za” donesen je ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE IZVJEŠĆA O RADU GRADONAČELNIKA 

GRADA GOSPIĆA. 

 

Ad – 20 

Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za veljaču, ožujak, travanj i svibanj 2020. godine i donošenje 

Zaključaka o primanju na znanje Izvješća; 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 

 

Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ – sredstva iz proračunske zalihe za razdoblje od 01 do 29. veljače utrošena su kakao 

slijedi: S.G.  – za sufinanciranje tiskanja knjige aforizama autora Stipe Golca „Slobodna misao –veličina je svih 

veličina” koju posthumno izdaje obitelj autora – 4.000 kn, D.I.  – za sufinanciranje kupnje građevinskog materijala 

za obnovu sjenika i štale koji su izgorjeli uslijed požara – 5.260 kn. 

U veljači ukupno je utrošeno 9.260,00 kn.  

 

Sredstva iz proračunske zalihe za razdoblje od 01. – 31. 03. utrošena su kako slijedi: POČASNI BLAIBURŠKI VOD – za 

sufinanciranje troškova obilježavanja 75. obljetnice Bleiburške tragedije i Hrvatskog križnog puta – 1.000 kn, OLUJA 

FILM J.D.O.O. – za sufinanciranje troškova snimanja filma „Hrbatski anđeli rata” – 5.000,00 kn, OPĆOJ BOLNICI GOSPIĆ 

– za sufinanciranje troškova nabave stroja za pranje rublja – 15.000 kn. 

U ožujku ukupno je utrošeno 21.000,00 kn. 

 

Sredstva iz proračunske zalihe za razdoblje od 01. – 30. 04. utrošena su kako slijedi: UDRUZI GRADOVA U REPUBLICI 

HRVATSKOJ  - za prikupljanje financijskih sredstava za pomoću saniranju štete nastale uslijed potresa u Zagrebu – 

10.000 kn, UDRUZI RATNIH VETERANA 9.GBR. „VUKOVI” – kao inicijator prikupljanja sredstava za kupnju respiratora i 

monitora za praćenje vitalnih funkcija za Opću bolnicu Gospić – 10.000 kn. 

U travnju ukupno je utrošeno 20.000,00 kn.  

 

U razdoblju od 01. – 31. 05. nije bilo utroška sredstava proračunske zalihe.  

 

Nije bilo rasprave. 

Jednoglasno s 11 glasova „za” doneseni su:  

 

* ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE IZVJEŠĆA O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE OD 01. 

DO 29. VELJAČE 2020. GODINE, 

* ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE IZVJEŠĆA O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE OD 01. 

DO 31. OŽUJKA 2020. GODINE, 

*  ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE IZVJEŠĆA O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE OD 01. DO 

30. TRAVNJA 2020. GODINE, 

* ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE IZVJEŠĆA O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE OD 01. 
DO 31. SVIBNJA 2020. GODINE. 

 
KLASA: 023-01/20-01/11 

URBROJ: 2125/01-01-20-02  

Sjednica završila s radom u 18.00 sati. 

  

          ZAPISNIČAR                                                                                                              PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA           

     Mandica Ratković,v.r.                                  GRADA GOSPIĆA 

                                                                           Petar Radošević, v.r. 


