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Z A P I S N I K  

sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića održane 

dana 15. srpnja 2021. godine u Gradskoj vijećnici, Budačka 55, s početkom u 16.00 sati  

 

Sjednici su nazočni članovi Gradskog vijeća: 

1. Ana – Marija Zdunić,  6.   Ivica Tomljenović,  11.  Nikola Šimunić, 

2. Nada Alić,   7.   Velimir Štimac,  12.  Alen Zorić,   

3. Josip Šaban,   8.   Anela Serdar Pašalić,                13.  Stipo Lukač.   

4. Marko Sokolić,   9.   Joso Vrkljan,  

5. Josip Župan,   10. Tomislava Jurišić,    

       

Sjednici nisu nazočni članovi Gradskog vijeća: 

1. Mario Stilinović, 2. Jadranka Pejnović, 

 

Sjednici su još nazočni: 

1. Karlo Starčević, gradonačelnik Grada Gospića, 

2. Slaven Stilinović, pročelnik – tajnik Tajništva, 

3. Ivana Kaleb Asić, pročelnica Upravnog odjela za samoupravu i upravu, 

4. Josip Marković, pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, 

5. Andrijana Miloš, privremena pročelnica Upravnog odjela prostorno uređenje i gradnju, 

6. Marijana Buljat, voditeljica Odsjeka za proračun i računovodstvo, 

7. Mandica Ratković, službenica Tajništva Grada Gospića, 

8. Katarina Konjikovac, službenica Tajništva Grada Gospića, 

9. Predstavnici medija. 

 

Pročelnik – tajnik g. Stilinović  utvrdio je kvorum te konstatirao da je na 2. sjednici nazočno 13, a odsutna 

2  člana Vijeća te da se mogu donositi pravovaljane odluke. 

 

Predsjednica Vijeća Ana-Marija Zdunić, pozdravila je nazočne te je za 2. sjednicu, prije usvajanja 

predloženog dnevnoga reda, predložila dopunu istoga s točkama: 

 

• Izvješće Mandatnog povjerenstva o početku mirovanja mandata članice Gradskog vijeća i početku obnašanja 

mandata zamjenika članice Gradskog vijeća te donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća Mandatnog 

povjerenstva; 

Izvjestitelj: JOSIP ŠABAN 

• Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava stvarne služnosti na poslužnoj nekretnini 

označenoj kao k.č.br. 1357/4, k.o. Barlete u korist trgovačkog društva PLINACRO  d.o.o., Zagreb;  

       Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

• Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća 

službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića;           

       Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ 

 

Jednoglasno s 13 glasova “za” prihvaćena je navedena dopuna dnevnoga  reda. 

 

Nakon glasovanja o dopuni dnevnoga reda predložen je slijedeći  

 

 



2 
 
 

D n e v n i   r e d  

 

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o početku mirovanja mandata članice Gradskog vijeća i početku 

obnašanja mandata zamjenika članice Gradskog vijeća te donošenje Zaključka o primanju na znanje 

Izvješća Mandatnog povjerenstva; (dopuna dnevnog reda) 

Izvjestitelj: JOSIP ŠABAN 

2. Aktualni sat; 

3. Usvajanje Zapisnika s 1. (konstituirajuće) sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića; 

4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2020. 

godinu; 

Izvjestitelj: KRISTINA PRŠA 

5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja 

komunalne infrastrukture za 2020. godinu; 

 Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture za 2020. godinu; 

 Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

7. Razmatranje Konačnog prijedloga za dodjelu javnog priznanja Grada Gospića i donošenje Odluke o 

dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića”; 

        Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ 

8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu; 

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gospića za razdoblje lipanj-prosinac 2021. godine; 

 Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ 

10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izboru članova Odbora za propise i pravna pitanja; 

 Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ 

11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izboru članova Odbora za mjesnu samoupravu; 

 Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ 

12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava od prodaje 

obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2020. 

godinu; 

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

13. Razmatranje ii usvajanje prijedloga Plana utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u 

državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2021. godinu; 

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

14. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava stvarne služnosti na poslužnoj nekretnini 

označenoj kao k.č.br. 1357/4, k.o. Barlete u korist trgovačkog društva PLINACRO  d.o.o., Zagreb; 

(dopuna dnevnog reda) 

                Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

15. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun 

plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića; (dopuna dnevnog reda) 

                Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ 

16. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za ožujak, travanj, svibanj i lipanj 2021. godine i 

donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća; 

Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ 
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Jednoglasno s 13 glasova “za” usvojen je predloženi Dnevni red. 

 

Ad – 1 Izvješće Mandatnog povjerenstva o početku mirovanja mandata članice Gradskog vijeća i 

početku obnašanja mandata zamjenika članice Gradskog vijeća te donošenje Zaključka o primanju na znanje 

Izvješća Mandatnog povjerenstva;  

 

Izvjestitelj: JOSIP ŠABAN- izvijestio  je nazočne da je dana 15. srpnja  2021. g. članica Gradskog vijeća  

Grada Gospića Mirjana Vrkljan Radošević iz Gospića, Pazariška 59, izabrana kandidatkinja s kandidacijske liste 

Domovinskog pokreta (DP) dostavila predsjednici Gradskog vijeća Grada Gospića zahtjev za stavljanje mandata 

člana Gradskog vijeća u mirovanje, iz osobnih razloga te da je ista započela obnašati mandat člana Gradskog vijeća 

dana 15.  lipnja 2021. godine. Nadalje je naveo odredbe  Zakona o lokalnim izborima  i Statuta Grada Gospića koje 

se odnose na mirovanje mandata iz osobnih razloga te odredbe koje se odnose na zamjenjivanje člana 

predstavničkog tijela.  

Također dodaje da je dana 15. srpnja 2021. g. politička stranka Domovinski pokret  (DP) dostavila  

prijedlog za zamjenu člana Gradskog vijeća kojim određuje da članicu Gradskog vijeća Mirjanu Vrkljan Radošević 

zamjenjuje neizabrani kandidat s kandidacijske liste Domovinskog pokreta (DP) pod rednim brojem 7. Stipo Lukač 

iz Gospića, Kaniška ulica 14. 

Zaključno dodaje da je temeljem iznesenog Mandatno povjerenstvo utvrdilo da su ispunjeni  zakonski  

uvjeti o početku mirovanja mandata članice Gradskog vijeća Mirjane Vrkljan Radošević te o početku mandata 

zamjenika  članice Gradskog vijeća Stipe Lukača te predlaže Gradskom vijeću Grada Gospića da donese odluku o 

početku mirovanja mandata članice Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća 

za imenovane osobe. 

  

Temeljem podnesenog Izvješća izabranoj članici Gradskog vijeća Grada Gospića, Mirjani Vrkljan 

Radošević, s danom 15. srpnja 2021. godine počeo je mirovati mandat članice Gradskog vijeća, iz osobnih razloga, 

te je s danom 15. srpnja 2021. godine počeo teći mandat zamjenika članice Gradskog vijeća  g. Stipe Lukača. 

 

Nakon podnesenog Izvješća i polaganja Prisege zamjenika članice g. Lukača, predsjednica Vijeća gđ. 

Zdunić je konstatirala da je s 12 glasova “za” i 1 glasom “suzdržan” donesen ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA 

ZNANJE IZVJEŠĆA MANDATNOG POVJERENSTVA kao i ODLUKA O POČETKU MIROVANJU MANDATA 

ČLANICE GRADSKOG VIJEĆA I POČETKU  MANDATA ZAMJENIKA ČLANICE GRADSKOG VIJEĆA o kojoj 

nije posebno glasovano. 

 

Ad – 2   Aktualni sat; 

 

              Obzirom da nije bilo pitanja, Aktualni sat nije održan. 

 

Ad – 3   Usvajanje Zapisnika s 1. (konstituirajuće) sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića; 

 

Bez primjedbi, jednoglasno s 13 glasova “za” usvojen je ZAPISNIK SA 1. (KONSTITUIRAJUĆE) SJEDNICE 

GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA. 

 

Ad – 4   Prijedlog Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2020. godinu; 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 

              Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ 

 

 Obzirom da nije bilo dodatnog obrazlaganja predmetne točke Dnevnoga reda, predsjednica Vijeća gđ. 

Zdunić izvijestila je nazočne da je predmetnu točku razmatrao i Odbor za proračun i financije te je isti dao 

pozitivno mišljenje na Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Gospića za 2020. godinu. 
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 Bez rasprave, jednoglasno s 13 glasova “za” usvojen je GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU 

PRORAČUNA GRADA GOSPIĆA ZA 2020. GODINU. 

 

Ad – 5   Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne  

              infrastrukture za 2020. godinu; 

                Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

 

Bez rasprave, jednoglasno s 13 glasova “za” usvojen je ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O 

IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU. 

 

Ad – 6    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne  

               infrastrukture za 2020. godinu; 

 Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 

 Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

 

Bez rasprave, jednoglasno s 13 glasova “za” usvojen je ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O 

IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU 

 

Ad – 7    Konačni prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Gospića i donošenje Odluke o dodjeli  

               javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića”; 

                 Predlagatelj:Povjerenstvo za utvrđivanje konačnog prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada  

                 Gospića 

        Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ 

 

Bez rasprave, jednoglasno s 13 glasova “za” usvojen je Konačni prijedlog predlagatelja te je donesena 

ODLUKA O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA “PRIZNANJE GRADA GOSPIĆA”. Javno priznanje “Priznanje 

Grada Gospića” dodjeljuje se Gradskom društvu Crvenog križa Gospić. 

 

Ad – 8   Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu; 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 

              Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

 

IVICA TOMLJENOVIĆ – traži da predlagatelj pojasni zbog čega se pristupa izmjeni predmetne Odluke te  

koliki je doprinos do sada bio odnosno koliki je doprinos do sad plaćao poslodavac? 

 

JOSIP MARKOVIĆ – ističe da je komunalni doprinos novčano javno davanje namijenjeno za izgradnju i 

održavanje komunalne infrastrukture. Nadalje navodi kada je donesena temeljna Odluka o komunalnom doprinosu 

te što je sve propisano navedenom Odlukom (zone, vrijednost komunalnog doprinosa po zonama, način i rok 

plaćanja te opći uvjeti i razlozi kojim se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje 

od plaćanja komunalnog doprinosa). Temeljnom Odlukom Grad je obveznicima plaćanja komunalnog doprinosa 

omogućio više različitih pogodnosti tj. oslobađanja ovisno o zoni, vrsti građevine i dr.. Za sad obveznici 

komunalnog doprinosa mogu koristiti samo jednu pogodnost, međutim predloženom izmjenom se obvezniku 

omogućuje korištenje više pogodnosti, ovisno o kriterijima.  

Odgovarajući na drugi dio upita g. Tomljenovića odgovara da poslodavac koji ima do 10 zaposlenih ima popust od 

20 %, 11-20 zaposlenih 30 %, od 21-50 – 40 % i za više od 50 zaposlenih 50 %. Drugi popust se odnosi na ovisnost 

o zoni u kojoj se građevina gradi tako da je građevina u I zoni 60,00 kn/ m³, II zona – 30 kn/ m³, III zona 9,00 kn/ 

m³, a u IV zoni 5,00 kn, a nadalje se navedeni iznosi mijenjaju ovisno o vrsti građevine. 



5 
 
 

JOSIP ŠABAN – pita može li se plaćanja komunalnog doprinosa poduzetnik osloboditi odmah na početku i da se 

ništa ne plaća? 

 

JOSIP MARKOVIĆ – odgovara da je Zakonom o komunalnom gospodarstvu propisano na koji način i kako 

obračunava komunalni doprinos, a sve ostalo ovisi o gradskoj upravi. Grad može osloboditi od obveze plaćanja 

komunalnog doprinosa, međutim treba voditi računa da su to sredstva koja se koriste za izgradnju i održavanje 

komunalne infrastrukture te je u tom slučaju nemoguće sve osloboditi od ove obveze. Predmetnom Odlukom nije 

propisana odgoda plaćanja za prvih par godina.  

 

Nakon provedene rasprave, s 12 glasova “za” i 1 glasom “suzdržan” usvojena je ODLUKA O IZMJENI 

ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU. 

 

Ad – 9   Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u  

              Gradskom vijeću Grada Gospića za razdoblje lipanj-prosinac 2021. godine; 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 

Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ 

 

Bez rasprave, jednoglasno s 13 glasova “za” usvojena je ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA 

ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U GRADSKOM VIJEĆU GRADA GOSPIĆA ZA 

RAZDOBLJE LIPANJ-PROSINAC 2021. GODINE. 

 

Ad – 10    Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za propise i pravna pitanja; 

   Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 

  

   Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ – ukratko je pojasnio da je predmetni Odbor stalno radno tijelo  

Gradskog vijeća čiji djelokrug poslova je propisan Statutom Grada Gospića. Odbor za propise i pravna pitanja ima 

predsjednika i dva člana koji se biraju na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje ili najmanje 1/3 vijećnika odnosno 

na prijedlog najmanje pet vijećnika. Također ističe da navedeno vrijedi i za Odbor za  mjesnu samoupravu čiji izbor 

je predmet sljedeće točke dnevnoga reda. 

 

 JOSIP ŽUPAN – ističe da prijedlog za izbor članova Odbora za propise i pravna pitanja podnosi  Odbor za 

izbor i imenovanja te se u Odbor predlažu Ana – Marija Zdunić za predsjednika, te za članove Božo Marković i 

Željka Rukavina. 

 

Bez rasprave, jednoglasno s 13 glasova “za” usvojena je ODLUKA O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA 

PROPISE I PRAVNA PITANJA. 

 

Ad – 11   Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za mjesnu samoupravu; 

  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 

  Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ 

 

Prijedlog za izbor članova Odbora za mjesnu samoupravu također je podnesao Odbor za izbor i imenovanja 

te su u Odbor  predloženi Ivica Tomljenović za predsjednika te za članove Velimir Štimac i Anela Serdar Pašalić. 

 

Bez rasprave, s 12 glasova “za” i 1 glasom “suzdržan” usvojena je ODLUKA O IZBORU ČLANOVA ODBORA 

ZA MJESNU SAMOUPRAVU. 

 

Ad – 12  Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava od prodaje obiteljske kuće ili  

               stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2020. godinu; 
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                Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 

 

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ – vezano za predmetnu točku kao i točku 13. Dnevnoga reda ističe da su  

iste već usvojene na Gradskom vijeću, te su potom dostavljene Središnjem državnom uredu za stambeno 

zbrinjavanje koji je povratno dostavio primjedbu na donesene akte. Primjedba se odnosila na odredbe koje se 

odnose na zakonsku regulativu na temelju koje su navedeni akti doneseni. Odnosno je trebalo biti navedeno da se 

iste donose temeljem novog Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima a ne na temelju 

Uredbe koja je navedena u preambuli navedenih akata. Bitno je istaknuti da sadržaj i navedeni iznosi u navedenim 

aktima ostaju isti.  

 

Bez rasprave, jednoglasno s 13 glasova “za” usvojen je ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O 

UTROŠKU SREDSTAVA OD PRODAJE OBITELJSKE KUĆE ILI STANA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA 

POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA ZA GRAD GOSPIĆ ZA 2020. GODINU. 

 

Ad – 13  Prijedlog Plana utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na  

               potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2021. godinu; 

                 Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 

               Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

Bez rasprave, jednoglasno s 13 glasova “za” usvojen je PLAN UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE 

OBITELJSKE KUĆE ILI STANA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA ZA 

GRAD GOSPIĆ ZA 2021. GODINU. 

 

Ad – 14   Prijedlog Odluke o osnivanju prava stvarne služnosti na poslužnoj nekretnini označenoj kao  

                k.č.br. 1357/4, k.o. Barlete u korist trgovačkog društva PLINACRO  d.o.o., Zagreb;  

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

Bez rasprave, jednoglasno s 13 glasova “za” usvojena je ODLUKA O OSNIVANJU PRAVA STVARNE 

SLUŽNOSTI NA POSLUŽNOJ NEKRETNINI OZNAČENOJ KAO K.Č.BR. 1357/4, K.O. BARLETE U KORIST 

TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLINACRO  D.O.O., ZAGREB. 

 

Ad – 15   Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća  

                službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 

                Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ 

 

Bez rasprave, jednoglasno s 13 glasova “za” usvojena je ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIM 

TIJELIMA GRADA GOSPIĆA. 

 

Ad – 16   Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za ožujak, travanj, svibanj i lipanj 2021. godine i 

donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća; 

 

Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ – navodi da tijekom ožujka nije bilo utroška financijskih sredstava proračunske 

zalihe. 

Sredstva iz proračunske zalihe u razdoblju od 01.04.-30.04.2021. godine utrošena su kako slijedi: M. B. – 

2.268,76 kn za podmirenje osnovnih životnih potreba. U travnju ukupno je utrošeno 2.268,76 kuna.                                                                                 
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Sredstva iz proračunske zalihe u razdoblju od 01.05.-31.05.2021. godine utrošena su kako slijedi: POČASNOM 

BLEIBURŠKOM VODU 1.000 kn za sufinanciranje troškova obilježavanja 76. obljetnice Bleiburške tragedije i 

križnog puta hrvatskog naroda, J.B-M. 5.000 kn za sufinanciranje troškova izdavanja znanstvene monografije o 

ličkom piscu Peri Budaku. U svibnju ukupno je utrošeno 6.000,00 kuna.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Sredstva iz proračunske zalihe u razdoblju od 01.06.-30.06.2021. godine utrošena su kako slijedi: ZDRUZI 

KATOLIČKIH SKAUTA HRVATSKE  1.000 kn za sufinanciranje troškova organizacije nacionalnog planinarenja na 

području Gospića i Brušana.  U lipnju ukupno je utrošeno 1.000,00 kuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                  

Bez rasprave,  jednoglasno s 13 glasova “za” usvojen je: 

 

• ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE IZVJEŠĆA O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE 

ZALIHE ZA RAZDOBLJE OŽUJAK 2021. GODINE; 

• ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE IZVJEŠĆA O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE 

ZALIHE ZA RAZDOBLJE TRAVANJ 2021. GODINE; 

• ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE IZVJEŠĆA O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE 

ZALIHE ZA RAZDOBLJE SVIBANJ 2021. GODINE: 

• ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE IZVJEŠĆA O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE 

ZALIHE ZA RAZDOBLJE LIPANJ 2021. GODINE. 

 

 KLASA: 023-01/21-01/9 

 URBROJ: 2125/01-01-21-02 

     

Sjednica završila s radom u 16.40. sati. 

 

     

              ZAPISNIČAR      PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 

                               GRADA GOSPIĆA 

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

                  

 

 

 

 


