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Z A P I S N I K 

s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića 
održane dana 15. prosinca 2021. godine,elektroničkim putem, s početkom u 10.00 sati 

 
 
Sjednici su nazočni - dostupni članovi Gradskog vijeća: 

1. Ana – Marija Zdunić,  7. Ivica Tomljenović,  12.Nikola Šimunić, 
2. Nada Alić,   8. Velimir Štimac,  13. Alen Zorić, 
3. Mario Stilinović,   9.Anela Serdar Pašalić,  14. Jadranka Pejnović,  
4. Josip Šaban,   10. Joso Vrkljan,   15. Stipo Lukač.  
5. Marko Sokolić,   11.Tomislava Jurišić,  
6. Josip Župan,      

  
     
Sjednici su još nazočni - dostupni: 

1. Karlo Starčević, gradonačelnik Grada Gospića, 
2. Kristina Prša, zamjenica gradonačelnika, 
3. Slaven Stilinović, pročelnik – tajnik Tajništva, 
4. Ivana Kaleb Asić, pročelnica Upravnog odjela za samoupravu i upravu, 
5. Josip Marković, pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, 
6. Andrijana Miloš, privremena pročelnica Upravnog odjela prostorno uređenje i gradnju, 
7. Mandica Ratković, službenica Tajništva Grada Gospića. 

 
Sukladno odredbama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića, 5. sjednica Gradskog vijeća Grada 

Gospića je 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. 

 
Predsjednica Vijeća Ana-Marija Zdunić za 5. e- sjednicu, predložila je sljedeći: 

 
 

D n e v n i   r e d  
 

1. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića; 
Izvjestitelj: slaven.stilinovic@gospic.hr 

2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada 
Gospića za 2022. godinu; 

               Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr 
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u školstvu za 2022. godinu; 

Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr 
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada 

Gospića za 2022. godinu: 
Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr 

5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2022. godinu; 
 Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr 

6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Gospića za 2022. 
godinu; 

 Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr 
7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2022.godinu; 
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Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr 
8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba udruga od interesa za Grad Gospić za 2022. 

godinu; 
         Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr 
9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu; 

               Izvjestitelj: josip.markovic@gospic.hr 
10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu; 

 Izvjestitelj: josip.markovic@gospic.hr 
11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti 

za 2022. godinu; 
Izvjestitelj: josip.markovic@gospic.hr 

12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu; 
Izvjestitelj: josip.markovic@gospic.hr 

13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2022. godinu; 

 Izvjestitelj: josip.markovic@gospic.hr 
14. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića i promjene namjene 
poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu; 
Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr 

15. Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom 
vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2022. godinu; 

 Izvjestitelj: josip.markovic@gospic.hr 
16. Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu; 

Izvjestitelj: josip.markovic@gospic.hr 
17. Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana razvoja sustava Civilne zaštite Grada Gospića za 2022. godinu s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje; 
Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr 

18. Razmatranje i usvajanje prijedloga Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. 
godinu i prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu; 
Izvjestitelj: kristina.prsa@gospic.hr 

19. Razmatranje i usvajanje Analize stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Gospića za 2021. 
godinu; 
Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr 

20. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o uspostavi i sastavu Urbanog područja Gospić; 
         Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr 
21. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva 

TESLA NET, društva s ograničenom odgovornošću: 
Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr 

22. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o prodaji nekretnine označene kao k.č.br.433 k.o. Gospić; 
 Izvjestitelj: josip.markovic@gospic.hr 

23. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za listopad i studeni 2021. godine i donošenje 
Zaključaka o primanju na znanje Izvješća; 
Izvjestitelj: karlo.starcevic@gospic.hr 
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Od dana sazivanja 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića pa do dana održavanja iste, članovima 
Gradskog vijeća je putem elektroničke pošte i osobnom dostavom dostavljen prijedlog da se  iz predloženog 
dnevnoga reda skine točka:  
 
„21. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva TESLA  
       NET, društva s ograničenom odgovornošću: 

Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr”; 
 
te da se predloženi Dnevni red dopuni s točkom: 

 
„Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava služnosti u korist trgovačkog društva USLUGA 
d.o.o., Gospić;  
Izvjestitelj: josip.markovic@gospic.hr”. 
 

Nakon prethodno navedenog,  jednoglasno je  s 15 glasova “za”usvojen izmijenjeni  Dnevni red, na 
način da se putem elektroničke pošte izjasnilo 14 vijećnika, a putem osobne dostave 1 vijećnik, kako slijedi: 
 

D n e v n i   r e d  
 

1. Usvajanje Zapisnika s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića; 
Izvjestitelj: slaven.stilinovic@gospic.hr 

2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada 
Gospića za 2022. godinu; 

               Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr 
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u školstvu za 2022. godinu; 

Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr 
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada 

Gospića za 2022. godinu: 
Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr 

5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2022. godinu; 
 Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr 

6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Gospića za 2022. 
godinu; 

 Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr 
7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2022.godinu; 

Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr 
8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba udruga od interesa za Grad Gospić za 2022. 

godinu; 
         Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr 
9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu; 

               Izvjestitelj: josip.markovic@gospic.hr 
10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu; 

 Izvjestitelj: josip.markovic@gospic.hr 
11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti 

za 2022. godinu; 
Izvjestitelj: josip.markovic@gospic.hr 

12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu; 
Izvjestitelj: josip.markovic@gospic.hr 

13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2022. godinu; 

 Izvjestitelj: josip.markovic@gospic.hr 
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14. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića i promjene namjene 
poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu; 
Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr 

15. Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom 
vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2022. godinu; 

 Izvjestitelj: josip.markovic@gospic.hr 
16. Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu; 

Izvjestitelj: josip.markovic@gospic.hr 
17. Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana razvoja sustava Civilne zaštite Grada Gospića za 2022. godinu s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje; 
Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr 

18. Razmatranje i usvajanje prijedloga Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. 
godinu i prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu; 
Izvjestitelj: kristina.prsa@gospic.hr 

19. Razmatranje i usvajanje Analize stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Gospića za 2021. 
godinu; 
Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr 

20. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o uspostavi i sastavu Urbanog područja Gospić; 
         Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr 
21. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o prodaji nekretnine označene kao k.č.br.433 k.o. Gospić; 

 Izvjestitelj: josip.markovic@gospic.hr 
22. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava služnosti u korist trgovačkog društva 

USLUGA d.o.o., Gospić; (dopuna Dnevnog reda) 
Izvjestitelj: josip.markovic@gospic.hr  

23. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za listopad i studeni 2021. godine i donošenje 
Zaključaka o primanju na znanje Izvješća; 
Izvjestitelj: karlo.starcevic@gospic.hr 

 
Ad – 1  
Nakon provedenog glasovanja, jednoglasno s 15 glasova „za“ usvojen je ZAPISNIK SA 4. SJEDNICE 

GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA, na način da se putem elektroničke pošte izjasnilo 14 vijećnika, te 
putem osobne dostave 1 vijećnik. 
 
 Ad - 2 
 Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2022. godinu 
 Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 

Nakon provedenog glasovanja, jednoglasno s 15 glasova „za“ usvojen je PROGRAM JAVNIH 
POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU GRADA GOSPIĆA ZA 2022. GODINU, na 
način da se putem elektroničke pošte izjasnilo 14 vijećnika te putem osobne dostave 1 vijećnik.  
 
 Ad - 3 

Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu za 2022. godinu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Nakon provedenog glasovanja, jednoglasno s 15 glasova „za“ usvojen je PROGRAM JAVNIH 

POTREBA U ŠKOLSTVU ZA 2022. GODINU, na način da se putem elektroničke pošte izjasnilo 14 vijećnika, 
te putem osobne dostave 1 vijećnik.  

 
 
Ad – 4 
Prijedlog Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2022. godinu: 
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Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Nakon provedenog glasovanja, jednoglasno s 15 glasova “za” usvojen je PROGRAM JAVNIH 

POTREBA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI GRADA GOSPIĆA ZA 2022. GODINU, na 
način da se putem elektroničke pošte izjasnilo 14 vijećnika, te putem osobne dostave 1 vijećnik.  

 
Ad – 5 
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2022. godinu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Nakon provedenog glasovanja, jednoglasno s 15 glasova “za” usvojen je PROGRAM JAVNIH 

POTREBA U KULTURI GRADA GOSPIĆA ZA 2022. GODINU, na način da se putem elektroničke pošte 
izjasnilo 14 vijećnika, te putem osobne dostave 1 vijećnik.  

 
Ad – 6 
Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Gospića za 2022. godinu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Nakon provedenog glasovanja, jednoglasno s 15 glasova “za” usvojen je PROGRAM JAVNIH 

POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI GRADA GOSPIĆA ZA 2022. GODINU, na način da se putem 
elektroničke pošte izjasnilo 15 vijećnika, te putem osobne dostave 1 vijećnik.  

 
Ad – 7 
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2022.godinu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Sukladno odredbama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića te sukladno Uputama za sudjelovanje na 5 

e-sjednici Gradskog vijeća Grada Gospića, Gradonačelnik Grada Gospića podnesao je Amandman na točku 7. 
Dnevnoga reda – Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2022. 
godinu. Predmetnim Amandmanom predložen je novi tekst  prijedloga Programa  javnih potreba u sportu 
Grada Gospića za 2022. godinu. 

Obzirom da je predmetni Amandman/novi tekst prijedloga Programa podnesao Gradonačelnik, koji je 
ujedno i predlagatelj Programa javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2022. godinu, o istome nije zasebno 
glasovano. 

Nakon provedenog glasovanja, jednoglasno s 15 glasova “za” usvojenje novi prijedlog PROGRAMA 
JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA GOSPIĆA ZA 2022.GODINU, na način da se putem elektroničke 
pošte izjasnilo 14 vijećnika, te putem osobne dostave 1 vijećnik.  

 
Ad – 8 
Prijedlog Programa javnih potreba udruga od interesa za Grad Gospić za 2022. godinu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
 
Nakon provedenog glasovanja, jednoglasno s 15 glasova “za” usvojen je PROGRAM JAVNIH 

POTREBA UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD GOSPIĆ ZA 2022. GODINU, na način da se putem 
elektroničke pošte izjasnilo 14 vijećnika, te putem osobne dostave 1 vijećnik.  
 

Ad – 9 
Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Nakon provedenog glasovanja, jednoglasno s 15 glasova “za” usvojen je PROGRAM GRAĐENJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU, na način da se putem elektroničke pošte izjasnilo 
14 vijećnika, te putem osobne dostave 1 vijećnik. 
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Ad – 10 
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Nakon provedenog glasovanja, jednoglasno s 15 glasova “za” usvojen je PROGRAM ODRŽAVANJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU, na način da se putem elektroničke pošte izjasnilo 
14 vijećnika, te putem osobne dostave 1 vijećnik. 
 

Ad – 11 
Prijedlog Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2022. godinu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Nakon provedenog glasovanja, jednoglasno s 15 glasova “za” usvojen je PROGRAM RADOVA 

KAPITALNIH ULAGANJA U OBJEKTE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI ZA 2022. GODINU, na način da 
se putem elektroničke pošte izjasnilo 14 vijećnika, te putem osobne dostave 1 vijećnik. 
 

Ad – 12 
Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Nakon provedenog glasovanja, jednoglasno s 15 glasova “za” usvojen je PROGRAM UTROŠKA 

SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2022. GODINU, na način da se putem elektroničke pošte 
izjasnilo 14 vijećnika, te putem osobne dostave 1 vijećnik. 
 

Ad – 13 
Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na 

području Grada Gospića za 2022. godinu; 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Nakon provedenog glasovanja, jednoglasno s 15 glasova “za” usvojen je PROGRAM UTROŠKA 

SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU 
NA PODRUČJU GRADA GOSPIĆA ZA 2022. GODINU, na način da se putem elektroničke pošte izjasnilo 14 
vijećnika, te putem osobne dostave 1 vijećnik. 
 

Ad – 14 
Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Grada Gospića i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Nakon provedenog glasovanja, jednoglasno s 15 glasova “za” usvojen je PROGRAM KORIŠTENJA 

SREDSTAVA OD RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU 
REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA GOSPIĆA I PROMJENE NAMJENE 
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2022. GODINU, na način da se putem elektroničke pošte izjasnilo 
14 vijećnika, te putem osobne dostave 1 vijećnik. 
 

Ad – 15 
Prijedlog Plana utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na 

potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2022. godinu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Nakon provedenog glasovanja, jednoglasno s 15 glasova “za” usvojen je PLAN UTROŠKA 

SREDSTAVA OD PRODAJE OBITELJSKE KUĆE ILI STANA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA 
POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA ZA GRAD GOSPIĆ ZA 2022. GODINU, na način da se putem 
elektroničke pošte izjasnilo 14 vijećnika, te putem osobne dostave 1 vijećnik. 
 

Ad – 16 
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Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 

 
Nakon provedenog glasovanja, jednoglasno s 15 glasova “za” usvojen je PLAN RASPODJELE 

SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE ZA 2022. GODINU,  na način da se putem elektroničke pošte izjasnilo 
14 vijećnika, te putem osobne dostave 1 vijećnik. 
 

Ad – 17 
Prijedlog Plana razvoja sustava Civilne zaštite Grada Gospića za 2022. godinu s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Nakon provedenog glasovanja, jednoglasno s 15 glasova “za” usvojen je PLAN RAZVOJA 

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA GOSPIĆA ZA 2022. GODINU S FINANCIJSKIM  UČINCIMA ZA 
TROGODIŠNJE RAZDOBLJE, na način da se putem elektroničke pošte izjasnilo 14 vijećnika, te putem 
osobne dostave 1 vijećnik. 
 

Ad – 18 
Prijedlog Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu i prijedloga Odluke 

o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 

 
Za vrijeme održavanja sjednice, vijećnik Nikola Šimunić je u ime vijećnika stranke LiPO, e- poštom dostavio 
očitovanje vezano uz predmetnu točku te način održavanja 5. sjednice Gradskog vijeća. Predmetno očitovanje 
prenosimo u cijelosti: 

“Stranka LiPO neće podržati predloženi gradski Proračun za narednu 2022. godinu. Naime, gradski 
proračun je politički i razvojni dokument o kojem se treba javno raspravljati jer o proračunskim stavkama ovisi 
cjelokupan razvoj Grada Gospića u nadolazećem razdoblju, ali i brojni krucijalni aspekti javnog života (kultura, 
šport, zdravstvena zaštita, socijalna skrb itd.). O tako značajnom dokumentu neprimjereno je raspravljati putem 
online dopisivanja. 

Svjesni smo da epidemiološka situacija u Gospiću nije idealna, ali također smatramo i to da se ova, 
usuđujemo se reći, najvažnija sjednica Gradskog vijeća, trebala održati u primjerenom prostoru i uživo, poštujući sve 
epidemiološke mjere. Sjednice gradskih i općinskih vijeća održavaju se diljem Hrvatske uživo, a podsjetit ćemo da je 
i posljednja sjednica Županijske skupštine također održana uživo protekli tjedan, uz poštivanje svih epidemioloških 
mjera, iako su u Županijskoj skupštini raspravljala 32 člana, dakle dvostruko više članova nego u Gradskom vijeću.“ 

 
             Na prijedlog Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu i prijedlog 
Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu, Odbor za proračun i financije dao je pozitivno 
mišljenje. 
 

Nakon provedenog  glasovanja s 12 glasova “za” i 3 glasa “protiv” usvojen je PRORAČUN GRADA 
GOSPIĆA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023 I 2024. GODINU i ODLUKA O IZVRŠAVANJU 
PRORAČUNA GRADA GOSPIĆA ZA 2022. GODINU,  na način da se putem elektroničke pošte izjasnilo 14 
vijećnika, te putem osobne dostave 1 vijećnik. 

 
Ad – 19 
Prijedlog Analize stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Gospića za 2021. godinu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Nakon provedenog glasovanja, jednoglasno s 15 glasova “za” usvojena je ANALIZA STANJA 

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA GOSPIĆA ZA 2021. GODINU, na način da se 
putem elektroničke pošte izjasnilo 14 vijećnika, te putem osobne dostave 1 vijećnik. 
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Ad – 20 
Prijedlog Odluke o uspostavi i sastavu Urbanog područja Gospić 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 

 
Nakon provedenog glasovanja, jednoglasno s 15 glasova “za” usvojena je ODLUKA O USPOSTAVI  

I SASTAVU URBANOG PODRUČJA GOSPIĆ, na način da se putem elektroničke pošte izjasnilo 14 
vijećnika, te putem osobne dostave 1 vijećnik. 
 

Ad – 21 
Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine označene kao k.č.br.433 k.o. Gospić 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Nakon provedenog glasovanja, jednoglasno s 15 glasova “za” usvojena je ODLUKA O PRODAJI 

NEKRETNINE OZNAČENE KAO K.Č.BR.433 K.O. GOSPIĆ, na način da se putem elektroničke pošte 
izjasnilo 14 vijećnika, te putem osobne dostave 1 vijećnik. 
 

Ad – 22 
Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti u korist trgovačkog društva USLUGA d.o.o., Gospić 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Nakon provedenog glasovanja, jednoglasno s 15 glasova “za” usvojena je ODLUKA O OSNIVANJU 

PRAVA SLUŽNOSTI U KORIST TRGOVAČKOG DRUŠTVA USLUGA D.O.O., GOSPIĆ, na način da se 
putem elektroničke pošte izjasnilo 14 vijećnika, te putem osobne dostave 1 vijećnik. 
 

Ad – 23 
Prijedlog Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za listopad i studeni 2021. godine 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Jednoglasno s 15 glasova “za” usvojen je: 

 
* ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE IZVJEŠĆA O KORIŠTENJU SREDSTAVA 

PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE LISTOPAD 2021. GODINE; 
* ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE IZVJEŠĆA O KORIŠTENJU SREDSTAVA 

PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE STUDENI 2021. GODINE, na način da se putem 
elektroničke pošte izjasnilo 12 vijećnika, te putem osobne dostave 1 vijećnik.  

 
 
 KLASA: 023-01/21-01/14 
 URBROJ: 2125/01-01-21-05 
     

 Sjednica završila s radom u 13.00. sati. 
 
     

ZAPISNIČAR      PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 
                               GRADA GOSPIĆA 

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