
Z A P I S N I K
s 36. sjednice Grad skog vijeća Grada Gospića održane dana 23. rujna 2020. godine elektroničkim

putem, s početkom u 10.00 sati

Sjednici su nazočni - dostupni članovi Gradskog vijeća:
1. Petar Radošević, 7. Petar Đapić, 13. Nada Alić,
2. Zdravko Župan, 8. Marijan Brkljačić, 14. Mile Holjevac,
3. Anela Serdar Pašalić, 9. Maria Ćaćić, 15. Ana Šikić – Rosandić,
4. Jadranka Pejnović, 10. Vladimir Jurčić, 16. Josip Župan.
5. Ivan Bronzović, 11. Josip Šaban,
6. Vlatka Devčić – Stilinović, 12. Ivan Nekić,

Sjednici nisu nazočni - dostupni članovi Gradskog vijeća:
1. Petar Krmpotić.

Sjednici su još nazočni - dostupni:
1. Karlo Starčević, gradonačelnik Grada Gospića, 5. Ivana Kaleb Asić, pročelnica,
2. Kristina Prša, zamjenica Gradonačelnika, 6.  Josip Marković, pročelnik,
3. Ivica Tomljenović, zamjenik Gradonačelnika, 7.   Mandica Ratković, službenica Tajništva,
4. Slaven Stilinović, pročelnik – tajnik,

Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave KLASA:023-01/20-01/114, URBROJ:515-
05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine u svezi održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima propisanih mjera radi sprječavanja širenja
koronavirusa, 36. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića sazvana je i održana elektroničkim putem.

Članovima Gradskog vijeća Grada Gospića je putem elektroničke pošte dostavljen predloženi
dnevni red s materijalima u pdf formatu sadržanim u navedenom dnevnom redu te Upute za glasanje i
glasački listić.

Vijećnicima koji nemaju tehničke mogućnosti za sudjelovanje na e - sjednici navedeno je
dostavljeno putem službene osobe osobnom dostavom na kućne adrese.

Predsjednik Gradskog vijeća g. Radošević je za 36. e-sjednicu, sazvanu po hitnom postupku,
predložio slijedeći

D n e v n i   r e d
1. Usvajanje Zapisnika sa 34. i 35. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića;

slaven.stilinovic@gospic.hr
2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gospića

za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine;
kristina.prsa@gospic.hr

3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2020. godinu;
josip.markovic@gospic.hr
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4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Pahuljica o vrstama i opsegu redovitog programa predškolskog odgoja i
obrazovanja za područje Grada Gospića u pedagoškoj godini 2020./2021.;
ivana.kaleb.asic@gospic.hr

5. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. do 30. lipnja 2020. godine,
od 01. do 31. srpnja 2020. godine i od 01. do 31. kolovoza 2020. godine  i donošenje Zaključaka
o primanju na znanje Izvješća;
karlo.starcevic@gospic.hr

Nakon provedenog glasovanja, predloženi Dnevni red, jednoglasno je usvojen s 16 glasova
“za”, na način da se putem elektroničke pošte izjasnilo 12 vijećnika te putem osobne dostave 4
vijećnika.

Ad – 1
Bez primjedbi, jednoglasno s 16 glasova „za” usvojen je

* ZAPISNIK S 34. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA,
* ZAPISNIK S 35. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA.

Ad – 2
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 01. siječnja do 30.
lipnja 2020. godine;
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića

Po predmetnoj točci dnevoga reda  provedena  je kraća rasprave putem elektroničke pošte.
Naime, upit putem elektroničke pošte uputila je vijećnica:

JADRANKA PEJNOVIĆ - vezano za 2. točku dnevnog reda „Razmatranje i usvajanje prijedloga
polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja
2020. godine“ u ime Kluba nezavisnih vijećnika i vijećnika HSS-a (Hrvatska seljačka stranka), zatražila je
slijedeća   pojašnjenja:
1. S obzirom da iz Obrazloženja uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2020.
godinu nije razvidno na što se odnose ostvareni prihodi koji se navode u Općem dijelu proračuna -
Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji, A Račun prihoda i rashoda, Konto 68 Kazne, upravne mjere i
ostali prihodi u iznosu od 977.063,54 kn, stoga moli pojašnjenje istog.
2. Pojasnite razlog značajnog odstupanja od planiranog u Razdjel 003 GU odjel za samoupravu i upravu,
Glava 00301 Upravni odjeli, Programu: Redovna djelatnost upravnih odjela (0101), A 100001 Aktivnost.
Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela, Izvor 1.2. Ostali opći prihodi, Konto 329 Ostali
nespomenuti rashodi poslovanja. Planirano je 111.790,00 kn, a izvršenje je 547.516, 88 kn. Navedite o
kojim točno rashodima je riječ. Posebno molimo pojašnjenje na što se odnose Ostali nespomenuti
rashodi poslovanja (3299) u što je utrošeno 206.40, 77 kn.
3. U dijelu Glava 00304 Kultura, Pror.korisnik 03 Muzej Like Gospić, Program:Redovna djelatnost
ustanova u kulturi(0100), A300001 Aktivnost: Redovna djelatnost Muzeja, Izvor 1. Opći prihodi i primitci,
Izvor 1.1. Prihod od poreza, Konto 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (3291 Naknada za rad
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predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično i 3292 Premije osiguranja) u pola godine utrošeno je
više nego je planirano za cijelu godinu. Naime, planirano je 15.000,00 kn za cijelu godinu, a utrošeno je
17.420,12 kn za pola godine, stoga nejasno je na što se navedeni ne planirani troškovi odnose.
4. U dijelu Glava 00402 Komunalna djelatnost, Program: Održavanje komunalne infrastrukture(0102),
A200003 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina, Konto 323 Rashodi za usluge u pola godine
utrošeno je više nego je planirano za cijelu godinu, a navedena aktivnost provodi se i u slijedećem
izvještajnom razdoblju. Naime, planirano je 400.000,00 kn, a utrošeno je 594.152,25 kn za pola godine,
stoga molimo obrazloženje u što su utrošena sredstava koja su značajno veća od planiranih.
5. Moli pojasniti razloge slabe realizacije kapitalnih projekata pod Glava 00402 Komunalna djelatnost,
Program: Izgradnja komunalne infrastrukture (0103) gdje je izvršenje 20,92 % (planirano je 9.044.500,00
kn, a u prvih 6 mjeseci utrošeno je 1.892.150,69 kn), kao i Program: Izgradnja društvene infrastrukture
(0104) gdje je izvršenje 0,00%.

Na navedeni upit, također putem elektroničke pošte odgovorila je zamjenica gradonačelnika:

KRISTINA PRŠA - 1. U Općem dijelu proračuna-Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji, A Račun
prihoda i rashoda, Konto 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi u iznosu od 977.063,54 kn u
prikazivanju je došlo do pogreške u knjiženju u iznosu od 936.682,58 kn koja se odnosi na sufinanciranje
zimske službe za 2019. godinu. Navedeni iznos će se ispraviti i prenijeti na 634 Tekuće pomoći od
izvanproračunskih korisnika.

Na kontu 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ispravni iznos je 40.380,96 kn.

2. Na kontu 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja nalaze se sljedeći rashodi:
a) Premije osiguranja 1.518,66 kn: premija osiguranja za prijevozna sredstva pri registraciji vozila,
b) Članarine i norme 14.442,15 kn: članarina Udruga gradova,
c) Pristojbe i naknade 33.509,80 kn: sudske pristojbe, javnobilježničke pristojbe i novčana naknada

poslodavca zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom,
d) Troškovi sudskih postupaka 291.555,50 kn: troškovi sudskog postupka – naknada za oduzeto

(nacionalizirano) zemljište na lokaciji Dječjeg vrtića Pahuljica,
e) Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 206.490,77 kn: plaćanje po Rješenju o plaćanju poticajne

naknade Fondu za zaštitu okoliša za 2019. godinu zbog nerazvrstavanja otpada u iznosu od
102.458,00 kn, povrat Hrvatskom zavodu za zapošljavanje iz programa Javni radovi za godine
2017. i 2018. godinu (plaćanje se izvršilo po zahtjevu HZZ-a) u iznosu od 51.061,62 kn, naplata
1% prihoda od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 25.836,05 kn, troškovi žalbenih
postupaka u sudskim procesima, biljezi, naknade FINA-i.

Razlog značajnog odstupanja je plaćanje naknade za oduzeto zemljište po sudskoj presudi te „kazna“
za nerazvrstavanje otpada po Rješenju Fonda za zaštitu okoliša. Također navodi da Centar za
gospodarenje otpadom Biljane Donje još nije izgrađen. Predviđeni završetak radova je u drugoj polovici
2022. godine.

3. Glava 00304 Kultura, Proračunski korisnik 03 Muzej Like Gospić, Program: Redovna djelatnost
ustanova u kulturi (0100), A300001 Aktivnost: Redovna djelatnost Muzeja, Izvor 1. Opći prihodi i
primitci, Izvor 1.1. Prihod od poreza, Konto 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja: Naknade za
rad Muzejskog vijeća 14.459,13 kn, Premije osiguranja za imovinu 2.960,99 kn.

Grad Gospić isplaćuje sredstva Proračunskim korisnicima prema njihovim mjesečnim rashodima, a u
skladu s odobrenim sredstvima za određenu aktivnost, u ovom slučaju Aktivnost Redovna djelatnost
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Muzeja. Proračunski korisnik sam raspoređuje sredstva unutar aktivnosti uz uvjet da se ne prelaze
odobrena sredstva za istu aktivnosti. Iz Izvještaja je jasno vidljivo da je Aktivnost A300001 Redovna
djelatnost Muzeja, na razini Polugodišnjeg izvještaja ostvarena u iznosu od 46,18%, točnije, na razini
Izvora 1. Opći prihodi i primici 46,67%. Odnosno, da se zaključiti da Proračunski korisnik nije izvršio niti
50,00% od odobrenih mu sredstava te je u skladu s Planom proračuna.

4. Glava 00402 Komunalna djelatnost, Program: Održavanje komunalne infrastructure (0102), A200003
Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina, Konto 323 Rashodi za usluge.

Realizirani troškovi odnose se na održavanje javnih zelenih površina koje je izvršilo, na osnovi Odluke o
komunalnim djelatnostima, trgovačko društvo Komunalac Gospić d.o.o., a na temelju ispostavljenih
faktura.

5. Što se tiče izvršenja izgradnje, bilo komunalne ili društvene infrastrukture, izvršenje je u prvom dijelu
godine uvijek manje. Razlog tomu su vremenski uvjeti na našem području koji uvjetuju početak radova
na izgradnji bilo kojeg objekta. Stoga se gradnja u pravilu obavlja uvijek u drugoj polovici godine, što će
biti vidljivo u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2020. godinu. Sukladno početku radova na
nekoj izgradnji računi dolaze većinom u drugom dijelu godine. Prateći mrežnu stranicu Grada Gospića
vidljivo je da su na području grada mnogi radovi u tijeku (kao npr. trg Nikole Tesle, cesta Vaganac-
Kruščica, izgradnja kosturnice…), a neki su i završili u kolovozu i rujnu tekuće godine (npr. nogostup na
Ličkom Osiku). Dio računa za te radove tek treba biti ispostavljen.

Drugih upita i  daljnje rasprave nije bilo.

Nakon provedenog glasovanja, s 11 glasova “za” i 5 glasova “sudržan” usvojen je POLUGODIŠNJI
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA GOSPIĆA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2020.
GODINE na način da se putem elektroničke pošte izjasnilo 12 vijećnika te putem osobne dostave 4
vijećnika.

Ad – 3
Prijedloga Odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića

Nije bilo pitanja i rasprave po predmetnoj točci dnevnoga reda.

Nakon provedenog glasovanja, jednoglasno s 16 glasova “za” usvojena je ODLUKA O IZMJENAMA
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU na način da se putem
elektroničke pošte izjasnilo 12 vijećnika te putem osobne dostave 4 vijećnika.

Ad – 4
Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o vrstama i
opsegu redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za područje Grada Gospića u pedagoškoj
godini 2020./2021.
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića

Nije bilo pitanja i rasprave po predmetnoj točci dnevnoga reda.
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Nakon provedenog glasovanja, jednoglasno s 16 glasova “za” usvojena je ODLUKA O DAVANJU
SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA PAHULJICA O VRSTAMA I OPSEGU REDOVITOG
PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PODRUČJE GRADA GOSPIĆA U PEDAGOŠKOJ GODINI
2020./2021. na način da se putem elektroničke pošte izjasnilo 12 vijećnika te putem osobne dostave 4
vijećnika.

Ad – 5
Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. do 30. lipnja 2020. godine,  od 01.
do 31. srpnja 2020. godine i od 01. do 31. kolovoza 2020. godine  i donošenje Zaključaka o primanju na
znanje Izvješća
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića

Nije bilo pitanja i rasprave po predmetnoj točci dnevnoga reda.

Nakon provedenog glasovanja, jednoglasno s 16 glasova “za” donesen je:
 ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE IZVJEŠĆA O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE ZA

RAZDOBLJE OD 01. DO 30. LIPNJA 2020. GODINE,
 ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE IZVJEŠĆA O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE ZA

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

RAZDOBLJE OD  01. DO 31. KOLOVOZA 2020. GODINE na način da se putem elektroničke pošte
izjasnilo 12 vijećnika te putem osobne dostave 4 vijećnika.

Glasački listići čine sastavni dio ovog Zapisnika te su ujedno i dokaz o nazočnosti - dostupnosti
vijećnika na sjednici.

Nakon obavljenog glasovanja, svim članovima Gradskog vijeća Grada Gospića dostavljeno je
IZVJEŠĆE O REZULTATIMA GLASOVANJA, koje također čini sastavni dio ovog Zapisnika.

KLASA: 023-01/20-01/14
URBROJ: 2125/01-01-20-04

Sjednica završila s radom u 12.00. sati.

ZAPISNIČAR PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA
Mandica Ratković, v.r. Petar Radošević, v.r.


