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Z A P I S N I K 
sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića 

održane dana 16. veljače 2022. godine, u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, 
 Budačka 55, s početkom u 17.00 sati  

 
Sjednici su nazočni članovi Gradskog vijeća: 
 

1. Ana – Marija Zdunić,  7.     Anela Serdar Pašalić,    
2. Nada Alić,   8.     Joso Vrkljan, 
3. Marko Sokolić,   9.     Nikola Šimunić, 
4. Ivica Tomljenović,  10.   Jadranka Pejnović, 
5. Velimir Štimac,   11.   Stipo Lukač. 
6. Mario Stilinović,          

    
Sjednici nisu nazočni Gradskog vijeća: 
 

1. Josip Šaban, ispričao se, 
2. Josip Župan, ispričao se, 
3. Tomislava Jurišić, ispričala se, 
4. Alen Zorić, ispričao se. 

 
Sjednici su još nazočni: 

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 za prostorno uređenje i gradnju, 
7. Nikola Kurteš, službenik  Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, 
8. Ivan Kapović, predstavnik stručnog izrađivača – Akteracija d.o.o. Zagreb, 
9. Mandica Ratković, službenica Tajništva Grada Gospića, 
10. Katarina Konjikovac, službenica Tajništva Grada Gospića. 

 
Pročelnik – tajnik g. Stilinović  utvrdio je kvorum te konstatirao da je na 8. sjednici nazočno 11, a  

odsutna   4 člana Vijeća te da se mogu donositi pravovaljane odluke. 
 

Predsjednica Vijeća Ana-Marija Zdunić za 8. sjednicu, predložila je sljedeće dopune dnevnoga reda: 
 
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na 

području Grada Gospića za razdoblje od 2022. do 2025. godine; 
 
Jednoglasno sa 11 glasova “za” usvojena je dopuna dnevnoga reda navedena pod točkom 5.  
 

6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih 
stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gospića za 2022. godinu 
 
Sa 10 glasova “za” i 1 glasom “protiv” usvojena je dopuna dnevnoga reda navedena pod 

točkom 6. 
 Nakon provedenog glasovanja o dopunama Dnevnoga reda predsjednica Gradskog vijeća 
predložila je sljedeći dopunjeni: 
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D n e v n i   r e d 
 

1. Aktualni sat; 
2. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića; 
3. Razmatranje i usvajanje Konačnog prijedloga Odluke o donošenju VII. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Grada Gospića; 
Izvjestitelji: ANDRIJANA MILOŠ / STRUČNI IZRAĐIVAČ – Akteracija d.o.o Zagreb 

4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju programa 
korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog 
korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
RH na području Grada Gospića za 2021. godinu; 
Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ 

5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na 
području Grada Gospića za razdoblje od 2022. do 2025. godine; (dopuna dnevnoga reda) 
Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ 

6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih 
stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gospića za 2022. godinu; (dopuna dnevnoga 
reda) 
Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ 

 
Nakon provedenog glasovanja, predloženi Dnevni red, jednoglasno je usvojen s 11 glasova 

“za”. 
 

Ad – 1  Aktualni sat 
Za postavljanje vijećničkih pitanja prijavili su se vijećnici: S.Lukač, M Stilinović, J. Vrkljan. 
 
1. STIPO LUKAČ – pita, obzirom da više nije član Domovinskog pokreta, da li sredstva za 

financiranje političkih stranaka ostaju kako je predloženo Domovinskom pokretu? 
 
SLAVEN STILINOVIĆ – odgovara da sve ostaje isto prema navedenom prijedlogu Odluke. 
 
2. MARIO STILINOVIĆ – navodi da je Vlada RH putem Središnjeg državnog ureda osigurala sredstva 

za adaptaciju tj. sanaciju pročelja i toplinske ovojnice zgrada u L. Osiku, čime bi sve zgrade u tom naselju 
bile obnovljene i uređene, te bi isto poprimilo obrise modernog naselja. Međutim, kao problem ističe 
derutni hotel, iako je Grad svojevremeno ogradio taj prostor, pristup ruševini je i dalje moguć te kao 
takav stvara prijetnje u zdravstvenom i sigurnosnom pogledu. Prema riječima gradonačelnika isti je 
otišao u stečaj, nema pravnog slijednika te da će se na isti uknjižiti RH. Stoga pita u kojoj fazi je taj proces, 
poduzima li Grad kakve mjere, te postoji li mogućnost da se taj postupak ubrza ida se  taj problem riješi 
što prije? 

Drugo pitanje postavlja vezano za požarom uništenu Čitaonu u Kaniži, te pita postoje li planovi i 
financijska sredstva da se barem sanira krovište toga objekta? 

 
KARLO STARČEVIĆ – vezano za prvo pitanje odgovara da se L. Osik konačno obnavlja, vjeruje u taj 

projekt te zahvaljuje g. Hanžeku koji intenzivno radi na obnovi. U proljetnom periodu obnovit će se tri 
objekta za koje su projekti gotovi. Zatim slijedi na ljeto obnova sedam objekata te na jesen još tri. Na taj 
bi način u 2022. ukupno obnovili 13 objekata s ovojnicom, krovištem i stolarijom, Također je dogovoreno 
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da će se dijelom obnoviti i stara obnova koja je u lošem stanju i neodrživa. Što se tiče hotela, činjenica je 
da tvrtka ne postoji kao niti vlasnik. RH da imalo vodi računa o svojoj imovini već bi se bila uknjižila na taj 
objekt. Međutim kad bi se isti uknjižili tada bi Grad mogao iste natjerati da se taj hotel obnovi ili ukloni. 
Obzirom na sadašnju stanje vlasništva Grad nema nikakve ingerencije niti sredstava da se taj objekt 
ukloni, a također ne postoji ni odlagalište građevinskog otpada na koji bi se taj materijal uklonio. Dodaje 
da je Grad u fazi ishođenja građevinske dozvole za odlagalište građevinskog otpada na odlagalištu 
Rakitovac i ako se do tad ne riješi problem hotela Grad će sigurno ići u sanaciju istoga na teret RH.  

Vezano za obnovu objekta Čitaone u Kaniži odgovara da je troškovnik gotov te će se vidjeti 
postoje li kakvi donatori, a najbolje bi bilo da građu osiguraju Hrvatske šume.  Pohvaljuje direktora Lika 
cesta koji se kao prvi ponudio da bude donator, a sad  su na redu Hrvatske šume.  

 
MARIO STILINOVIĆ – navodi da je zadovoljan odgovorenim, te prema odnosima Grada i Hrvatskih 

šuma koji su vidljivi i u medijima, siguran je da će ta donacija i biti. 
 
JOSO VRKLJAN – kao gradski vijećnik prenosi zamolbu iz kvarta Smiljanske i Pazariške ulice vezano 

za sigurnost cestovnog prometa na tom području gdje su osobito u ljetnim mjesecima velike brzine 
vožnje. Stoga apelira na službe Grada i Grad u smislu da se u Smiljanskoj i Pazariškoj ulici postave kamere 
koje bi doprinijele sigurnosti prometa prije nego li se dogodi kakva nesreća.  

 
KARLO STARČEVIĆ – navodi da taj problem postoji već duže vrijeme u Zagrebačkoj, Smiljanskoj i 

Pazariškoj ulici, a djelomično i u Budačkoj i Bilajskoj ulici. Međutim, te kamere nisu dokazni materijal i 
nisu pod policijskom kontrolom. Grad je u više navrata tražio od policije da izađe na teren te ponovno 
apelira da ako policija ne želi uvesti reda u prometu u tim ulicama, onda nama takva policija niti ne treba. 
Smatra sramotnim da isti ne interveniraju nad takvim „divljaštvima“ u prometu i čudno je da nema žrtava 
na tim prostorima.  
 

Ad – 2  
Nakon provedenog glasovanja, bez primjedbi, jednoglasno sa 11 glasova „za“ usvojen je 

ZAPISNIK SA 7. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA. 
 
 Ad - 3 
 Konačni prijedlog Odluke o donošenju VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 
Gospića 
 Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića  
 
 ANDRIJANA MILOŠ – obrazlažući predmetnu točku navodi da su predmetnom Odlukom  
obuhvaćene izmjene i dopune Plana za cijelo područje Grada Gospića što obuhvaća 50 naselja i 64 karte  
iako se u nekima nije ništa mijenjalo trebalo ih je digitalizirati tj. uskladiti s novim katastarskim 
podlogama. 
Razlozi izrade Izmjena i dopuna Plana su usklađenje sa Zakonom, korekcije građevinskih područja 
sukladno prikupljenim inicijativama, određivanje rekreacijske zone  Mušaluk, određivanje površina za 
uređenje kampa sukladno prikupljenim inicijativama, određivanje lokacija izvan građevinskog područja za 
izgradnju zahvata u prostoru za robinzonski smještaj sukladno prikupljenim inicijativama, određivanje 
zone za gradnju fotonaponskih elektrana (1-10 MW), analiza propisanih prostornih planova užeg 
područja, izmjene prometne i komunalne infrastrukture (obilaznice), analiza područja prirodnih 
vrijednosti zaštićenih temeljem PPUG Gospića, korigiranje lokacijskih uvjeta za gradnju unutar i izvan 
građevinskih područja (tekstualne odredbe), analiza širine obalnog pojasa oko vodotoka te korigiranje 
iste sukladno zakonskim propisima, ispravak eventualno uočenih grešaka i neusklađenosti te neke druge 
izmjene. 
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Nadalje navodi da je procedura donošenja prostornog plana propisana Zakonom o prostornom uređenju. 
Od 2018. god. kada su donesene VI. Izmjene i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Gospića, Grad 
je zaprimao oko 300 podnesaka/inicijativa fizičkih i pravnih osoba za izmjenama Prostornog plana. 
Uzimajući to u obzir, ali i ocjenjujući da su određene preinake prostornog plana potrebne kako bi se 
postojeće stanje organizacije prostora na području Grada Gospića unaprijedilo u smislu svrhovitijeg 
korištenja i namjene prostora te javnoga interesa, Grad Gospić je pokrenuo VII. Izmjene i dopune 
Prostornoga plana. U ožujku 2020. god izrađen je Nacrt Odluke o izradi VII. izmjena i dopuna prostornoga 
plana, te je dostavljen Ličko-senjskoj županiji, nadležnom uredu na mišljenje, o potrebi provedbe 
postupka ocjene odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš. U rujnu 2020. god nadležno upravno 
tijelo Ličko-senjske županije daje negativno mišljenje te ističe potrebu  provedbe postupka strateške 
procjene utjecaja na okoliš. Slijedom toga, a poradi skraćivanja ukupne procedure i smanjenja troškova 
dodatne procedure,  Grad pristupa izmjeni nacrta Prijedloga VII. izmjena i dopuna Prostornoga plana 
tako da se korigiraju problematična područja. Nakon navedenih korekcija, županijski odjel dostavlja 
mišljenje o nepotrebnosti provedbe postupka ocjene odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš. 
Slijedom navedenog, Gradsko vijeće Grada Gospića 30. prosinca 2020. godine donosi odluku o izradi VII. 
izmjena i dopuna Prostornoga plana.   Sukladno zakonom propisanoj proceduri u siječnju 2021. god. 
upućuje se poziv javno pravnim tijelima na dostavu eventualnih inicijativa, a u međuvremenu je za 
izrađivača Plana izabrana tvrtka Akteracija d.o.o. iz Zagreba. 

Nakon navedenog gradonačelnik  u travnju 2021.g.  utvrđuje i daje na javnu raspravu Prijedlog  
VII. Izmjena i dopuna Prostornoga plana tijekom koje je sukladno zakonskoj regulativi,  prijedlog poslan 
na 35 adresa - javnopravnih tijela kako bi im se pružila mogućnost davanja mišljenja na prijedlog. U 
zakonskim rokovima ovo tijelo nije zaprimilo niti jednu primjedbu od strane pozvanih javnopravnih tijela, 
no primljene su ukupno 43 primjedbe od strane fizičkih i pravnih osoba. Izvješće o provedenoj javnoj 
raspravi objavljeno je 29.09.2021. U razdoblju od javne rasprave do izvješća pristupilo se izradi novog 
Prijedloga VII. Izmjena i dopuna Prostornoga Plana te je isti kako je zakonom i propisano zaključkom 
Gradonačelnika iz rujna 2021. stavljen na ponovnu javnu raspravu. Ponovno su pozvana javnopravna 
tijela na dostavu mišljenja pri čemu nije zaprimljena niti jedna primjedba od strane javnopravnih tijela 
dok je zaprimljena tek jedna primjedba građanina.  

Konačni prijedlog VII. Izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Gospića  10.11.2021. 
dostavlja se Zavodu za prostorno uređenje Ličko-senjske županije na davanje mišljenja o usklađenosti 
Plana s Prostornim planom Ličko-senjske županije. Dostavljena su dva mišljenja navedenoga zavoda koja 
navode da konačni Prijedlog Plana nije usklađen sa županijskim Planom.  Slijedom navedenoga pristupilo 
se izradi novog konačnog prijedloga Prostornoga plana  te novoj ponovljenoj javnoj raspravi, uključujući i 
slanje konačnoga prijedloga Prostornoga plana ponovno javnopravnim tijelima na dostavu mišljenja. 
Zaključkom od 14.01.2022. Gradonačelnik utvrđuje i daje na  drugu ponovljenu javnu raspravu  Prijedlog  
VII. Izmjena i dopuna Prostornoga plana. Izvješće o provedenoj javnoj raspravi objavljeno je 26.01.2022. 
god. U siječnju 2022. Gradonačelnik zaključkom utvrđuje konačni prijedlog Prostornoga plana, isti 
dostavlja Zavodu za prostorno uređenje Ličko-senjske županije na davanje mišljenja o usklađenosti Plana 
s Prostornim planom Ličko-senjske županije nakon čega se Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske 
županije pozitivno očituje o usklađenost istoga s Prostornim planom Ličko-senjske županije, čime su se 
ispunile zakonske pretpostavke o upućivanju Odluke o donošenju VII. Izmjena i dopuna Prostornoga 
plana uređenja Grada Gospića Gradskom  vijeću na izglasavanje i donošenje. 
 
 IVAN KAPOVIĆ – dodatno obrazlažući predmetnu točku dodaje da se radi o iznimno velikim 
izmjenama i dopunama prostornog plana kojim se mijenjaju 64 karte, preko 100 članaka odredbi za 
provedbu što je svakako postupak koji traje. U procesu izrade ovog plana provedene su tri javne rasprave 
u kojima sudjeluje javnost. Početak i završetak izrade plana počinje i završava odlukama Gradskog vijeća 
Opsežan dio izrade odnosi se na izradu kartografskih prikaza, evidentirani su svi objekti koji su bili izvan 
građevinskog područja te je samo precrtavanje karata trajalo dva mjeseca. Predmet izmjena i dopuna je i 
promjena građevinskih područja sukladno inicijativama građana (300 inicijativa) te se je svaka inicijativa 



5 
 
 

ucrtavala i provjeravala sukladno ograničenjima koja su zadana Planom Ličko-senjske županije. Naime, 
proširenjem građevinskog područja Grad preuzima obvezu da će se to područje komunalno i urediti i o 
tome je u postupku izrade trebalo dobro promisliti. Dodaje da je nakon ovog postupka proveden 
postupak ocjene utjecaja na okoliš te je detaljnije pojasnio što taj postupak podrazumijeva i kakve 
suglasnosti je za isti potrebno ishoditi.  U postupku ocjene utjecaja na okoliš kroz održane sastanke 
postignut je određeni dogovor tako da su izvršene određene korekcije ili se je od istih odustalo kako bi se 
procedura pojeftinila i ubrzala. Dodaje da su u postupku izrade Izmjena i dopuna Plana provedene tri 
javne rasprave u godinu i pol dana. U postupku izrade jedan od većih problema je bio i taj što postojeći 
prostorni plan nije bio u potpunosti usklađen sa županijskim planom a ni zakonom u smislu građevinskih 
područja odnosno prekoračenja površina građevinskih područja u nekim naseljima. Tako se na nekim 
područjima smanjivalo građevinsko područje kako bi se sveli na zakonske okvire. Iz tih razloga bilo je 
nužno ponavljati javnu raspravu jer se utječe na imovinsko-pravne odnose, te su u tom postupku 
ponovno razmatrane različite inicijative. Nadalje pojašnjava pojam građevinskog područja prema 
odredbama novog Zakona koje čini izgrađeno, neizgrađeno i neuređeno građevinsko područje, (koje 
nema potrebnu infrastrukturu) te je za isto potrebno izraditi urbanističke planove uređenja te je stoga  
bilo nužno uskladiti takva područja tj. stvarnu potrebu izrade urbanističkih planova. S obzirom na opseg 
plana ovo je jedan od kompleksnijih u čijoj izradi je sudjelovao te je isti izrađen u maksimalno kratkom 
roku.  
 

IVICA TOMLJENOVIĆ – stručnog izrađivača, pita misli li da je novi Zakon o prostornom uređenju 
dobar? Također pita zbog čega se na nekim područjima legaliziraju kule i vile a u Gospiću ne može objekt 
od 20 m². Također pita jesu li svi građani zadovoljni s konačnim ishodom podnesenih inicijativa? 
 

IVAN KAPOVIĆ – odgovara da u nadležnom Ministarstvu postoji inicijativa da se urade neke 
izmjene zakona te postoje i radne skupine koje to rade. Što se tiče legalizacije  odgovara da je to predmet 
drugog Zakona.  Što se tiče inicijativa građana odgovara da se prihvaćene inicijative realiziraju te se na 
iste ne odgovara dok se na one koje nisu prihvaćene obavezno upućuje pisani odgovor s obrazloženjem 
zašto se ne prihvaćaju. Da li su svi građani zadovoljni ili ne, nije mu poznato. 

 
ANDRIJANA MILOŠ – pojašnjava da je na početku izrade plana bilo 300 inicijativa, a nakon prve 

javne rasprave svega 46 primjedbi. Izrada Plana bila je dostupna svakome, obilazili su se mjesni odbori i 
svi su imali uvid. 10 % zahtjeva nije usvojeno ili nije djelomično usvojeno. Dodaje da su postojali i 
nerealni zahtjevi zbog povećanja vrijednosti zemljišta ( građevinsko područje), a razlozi donošenja plana 
u ovom dijelu su prvenstveno prihvaćanje inicijativa ljudi koji zaista žele graditi.  

 
NIKOLA ŠIMUNIĆ – zahvaljuje izrađivaču i gradskim službama na korektnom odnosu i dobroj 

suradnji. Postojalo je nekoliko problema oko kojih je postignut dogovor o usklađenju jer je bila riječ o 
zakonskom okviru s jedne strane i usklađenosti s planom Ličko-senjske županije s druge strane. 

Opravdava dinamiku izrade plana, te dodaje da je vršena usporedba građevinskih područja 
odnosno da li se ista matematički podudaraju gdje su utvrđene određene nepravilnosti. Sporne situacije 
su dogovorno riješene te ističe da je prostorno planiranje kompleksna znanstvena disciplina, te da ne 
treba stavljati focus samo na građevinska područja već i na prirodu i druge elemente prostora 
(prometnice i sl.) Smatra prostorni plan strateškim dokumentom koji utire put budućim investicijama te 
svakako treba gledati da bude dobar za višegodišnje razdoblje.  

 
MARIO STILINOVIĆ – postavlja pitanje vezano za obilaznicu koja spaja Budačku i Bilajsku ulicu 

odnosno da se pojasni spoj s Bilajskom koji na karti baš nije u cijelosti jasan.  
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IVAN KAPOVIĆ – pojašnjava da kod ucrtavanja prometnica se u pravilu radi  tako da se ostave 
samo koridori te se ne ide u detalje zbog puno nepoznatih elemenata od imovinsko-pravnih odnosa, 
nagiba terena i sl. i  u pravilu se rade u omjeru 1 : 25.000.  

 
NIKOLA ŠIMUNIĆ – dodaje da obilaznica koja vodi s autoceste u poslovnu zonu nije usklađena s 

prostornim planom Ličko-senjske županije. Smatra da bi bilo dobro razmotriti mogućnost  da se ta 
obilaznica produži dalje prema Kaniškoj ulici.  

 
KARLO STARČEVIĆ – pojašnjava da je stara obilaznica prema Zoni prolazila sjevernim dijelom Zone, 

međutim to nije dobro. S tom obilaznicom od Zone se planira skrenuti lijevo prema mostu u Debelom 
Brdu prema dogovoru s Hrvatskim cestama, a ne prema Kaniškoj ulici i taj koridor će se ucrtati u 
sljedećim izmjenama i dopunama plana.  

 
JOSO VRKLJAN – veseli ga obilaznica kako bi se sav taj promet maknuo iz centra grada. Smatra 

odličnom obilaznicu (brza cesta) Budačka-Bilajska uz koji postoji mogućnost proširenja grada. Što se tiče 
spoja obilaznice od autoceste do Zone radi se jedno idejno rješenje na našem Veleučilištu N. Tesla kojim 
se u Budačkoj predviđa  rotor i u prvoj fazi bi bila samo prometnica do Zone. Svakako bi trebalo četiri 
ulaza u grad (Budačka, Bilajska, Smiljanska, Kaniška) koja bi trebalo povezati s jednim prstenom kako bi 
se teretni promet izmjestio iz centra grada.  
 

SLAVEN STILINOVIĆ -  pita da li se ovakve ceste – koridori ostavljaju na karti u omjeru 1 : 25000?  
Ukoliko se vode na karti od 1 :5000 onda se iste ne mogu pokazati na jednoj karti već su potrebne dvije  
ili više karata. 

 
Nakon navedenog uslijedio je pregled karata koje govore o spoju predmetne obilaznice.  
 
SLAVEN STILINOVIĆ – osvrće se na materijal – Ispravak koji je uručen vijećnicima neposredno na 

sjednici pojašnjavajući da se radi o ispravcima vezanim za manje greške nastale za vrijeme 
nomotehničkog uređenja teksta Odluke. Vezano za čl. 100. dodaje da se u istom mijenjaju riječi naslova 
onako kako je prikazano u tekstu. Članak 123.  – došlo je do tehničke pogreške kod numeriranja stavaka 
gdje bi umjesto brojeva 1.,2., 3. i 4. isti trebali glasiti 1.,2.,3.,4.,5. i 6. 

U članku 143. se ne mijenja stavak 3.  već se oznaka stavka 3.  i riječi iza toga brišu te se dodaju 
stavci 3. i 4.  

Ukazuje da se u određenim dijelovima teksta vidi nedosljednost u korištenju riječi i fraza 
uvriježenih za nomotehničko uređenje teksta. Tako umjesto riječi “ispred” treba stajati “iznad”, umjesto 
“tekst” treba stajati “riječ”, umjesto stavka “stavak koji postaje…..”. Dodaje da će se konačnom 
redakturom  urediti predmetni  tekst Odluke koji će svakako zadovoljavati sva nomotehnička pravila.  
 

Nakon provedene rasprave i provedenog glasovanja, jednoglasno sa 11 glasova „za“ usvojena 
je ODLUKA O DONOŠENJU VII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA GOSPIĆA. 

   
 Ad - 4 

Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih 
od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje 
izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Gospića za 2021. 
godinu; 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Nije bilo rasprave. 
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Nakon provedenog glasovanja, jednoglasno sa 11 glasova „za“ usvojen je ZAKLJUČAK O 
USVAJANJU IZVJEŠĆA O OSTVARIVANJU PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, 
PRODAJE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, PRIVREMENOG KORIŠTENJA I DAVANJA NA KORIŠTENJE 
IZRAVNOM POGODBOM POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU GRADA GOSPIĆA ZA 
2021. GODINU. 
 

Ad – 5 
Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Gospića za 

razdoblje od 2022. do 2025. godine 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Nije bilo rasprave. 
 
Nakon provedenog glasovanja, jednoglasno sa 11 glasova „za“ usvojene su  SMJERNICE ZA 

ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA GOSPIĆA ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 
2025. GODINE. 

 
AD – 6 
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

Gradskom vijeću Grada Gospića za 2022. godinu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Nije bilo rasprave. 
 
Nakon provedenog glasovanja, sa 10 glasova „za“ i 1 glasom “protiv” usvojena je ODLUKA O 

RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U GRADSKOM VIJEĆU 
GRADA GOSPIĆA ZA 2022. GODINU. 
 

 
 KLASA: 024-01/22-01/3 
 URBROJ: 2125/01-01-22-02 
     

 Sjednica završila s radom u 18.10. sati. 
 

                             
     

   ZAPISNIČAR           PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 
                                    GRADA GOSPIĆA 

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