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Z A P I S N I K 
s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića održane dana 31. ožujka 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,  4. Josip Šaban,  7. Anela Serdar Pašalić,   
2. Nada Alić,   5. Marko Sokolić, 8.  Nikola Šimunić,   
3. Mario Stilinović,  6. Velimir Štimac, 9.  Stipo Lukač.  

             
Sjednici nisu nazočni članovi Gradskog vijeća: 
 

1. Josip Župan,ispričao se,   4.Tomislava Jurišić,ispričala se, 
2. Ivica Tomljenović, ispričao se,  5. Alen Zorić,ispričao se 
3. Joso Vrkljan, ispričao se,  6. Jadranka Pejnović, ispričala se. 

 
Sjednici su još nazočni: 

1. Karlo Starčević, gradonačelnik Grada Gospića, 
2. Kristina Prša, zamjenica gradonačelnika Grada Gospića, 
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. Marko Bošnjak,službenik Upravnog odjela za samoupravu i upravu, 
8. Mandica Ratković, službenica Tajništva Grada Gospića, 
9. Katarina Konjikovac, službenica Tajništva Grada Gospića. 

 
Pročelnik – tajnik g. Stilinović utvrdio je kvorum te konstatirao da je na 10. sjednici nazočno 9, a 

odsutno 6 članova Vijeća te da se mogu donositi pravovaljane odluke. 
 
Za 10. Sjednicu Gradskog vijeća, predložen  je sljedeći: 
 

D n e v n i   r e d 
1. Aktualni sat; 
2. Usvajanje Zapisnika sa 8. i  9. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića; 
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja naselja Gospić – UPU 1 i stavljanju izvan snage DPU lokacije trgovačkog centra „Lidl” 
u Gospiću; 
Izvjestitelji: ANDRIJANA MILOŠ 

4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o zaduženju za potrebe projekta „Razvoj 
infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Grada Gospića, Grada Otočca i Općine 
Plitvička Jezera”; 
Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ 

5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području 
Grada Gospića 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku 
natječaja za prodaju građevinskih parcela br. I1-10 i I1-9 u Zoni poslovnih namjena „Smiljansko 
polje”; 
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Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ 
7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim 

djelatnostima; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom 
redu; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o mjerilima za naplatu smještaja polaznika u Dječjem 
vrtiću Pahuljica Gospić: 
Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ 

10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim 
vodnim građevinama; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HEP 
OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. ; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u 
2022. godini; 
Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ 

13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne 
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2022. godinu; 
Izvjestitelji: IVANA KALEB ASIĆ 

 
KARLO STARČEVIĆ – vezano za točku 9. Prijedlog Odluke o mjerilima za naplatu smještaja polaznika 
u Dječjem vrtiću Pahuljica Gospić predlaže skidanje iste s dnevnoga reda iz razloga što je istu potrebno 
tehnički doraditi. Predloženi iznos neće se mijenjati već samo određene proceduralne i tehničke odredbe 
Odluke. 

 
Predsjednica Vijeća Ana-Marija Zdunić, na prijedlog i uz obrazloženje gradonačelnika g. Starčevića 

predložila je da se s Dnevnoga reda izostavi točka:  
 
„9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o mjerilima za naplatu smještaja polaznika u Dječjem 
vrtiću Pahuljica Gospić:”. 
 

Jednoglasno s 9 glasova “za” usvojen je prijedlog da se prijedlog Odluke o mjerilima za naplatu 
smještaja polaznika u Dječjem vrtiću Pahuljica Gospić izostavi/skine s Dnevnoga reda. 
 
Nadalje je predložila da se predloženi Dnevni red dopuni s točkom: 
 
“Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun 
plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića”. 
 
 Jednoglasno s 9 glasova “za” usvojena je predložena dopuna dnevnoga reda  -prijedlog 
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i 
namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića. 
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Nakon prethodno navedenog,  predsjednica Vijeća Ana-Marija Zdunić za 10. sjednicu, predložila 
je sljedeći izmijenjeni: 

 
D n e v n i   r e d 

1. Aktualni sat; 
2. Usvajanje Zapisnika sa 8. i  9. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića; 
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja naselja Gospić – UPU 1 i stavljanju izvan snage DPU lokacije trgovačkog centra „Lidl” 
u Gospiću; 
Izvjestitelji: ANDRIJANA MILOŠ 

4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o zaduženju za potrebe projekta „Razvoj 
infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Grada Gospića, Grada Otočca i Općine 
Plitvička Jezera”; 
Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ 

5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području 
Grada Gospića 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku 
natječaja za prodaju građevinskih parcela br. I1-10 i I1-9 u Zoni poslovnih namjena „Smiljansko 
polje”; 
Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ 

7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim 
djelatnostima; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom 
redu; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim 
vodnim građevinama; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HEP 
OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. ; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u 
2022. godini; 
Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ 

12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne 
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2022. godinu; 
Izvjestitelji: IVANA KALEB ASIĆ 

13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za 
obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića (dopuna dnevnoga 
reda) 
Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ 
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Nakon provedenog glasovanja, predloženi (izmijenjeni) Dnevni red, jednoglasno je usvojen 
s 9 glasova “za”. 

Ad –1  Aktualni sat 

Za postavljanje pitanja prijavio se vijećnik g. Mario Stilinović, postavljajući pitanje navodi da 
HDZ ima 9 temeljnih ogranaka te je stranka u stalnoj komunikaciji s istima na terenu. U predmetnoj 
komunikaciji često se postavlja pitanje vezano za mjesne odbore. Stoga traži se pojasni trenutni status 
mjesnih odbora, planira li se uskoro ići u provedbu izbora za iste jer na ovaj način ispada da su ljudi po 
selima izgubili svaku komunikaciju s izvršnom vlasti Grada Gospića. 

KARLO STARČEVIĆ – slaže se da je izgubljena komunikacija s ljudima iz navedenih područja. 
Navodi da je trenutno važećim propisima omogućeno da svako naselje ima svoj mjesni odbor a 
stanovnika je jako malo u istima. U provedbu izbora za mjesne odbore će se ići uskoro, možda već na 
idućoj sjednici  Gradskog vijeća, s tim da se namjerava reducirati sadašnji broj mjesnih odbora, kojih 
trenutno ima 27  barem za polovicu manje. Postoje i specifične situacije kao što je Vukšić koji traži svoj 
vlastiti mjesni odbor, međutim o istome će se razgovarati te donijeti odluka koja bi u ovom trenutku bila 
najkvalitetnija. Smatra da se svakako treba približiti ljudima na terenu te iste integrirati u politički sustav 
Grada Gospića jer bez takve suradnje nemoguće je doći do krajnjeg cilja stanovnika tih područja. 

Teritorijalna područja mjesnih odbora su jako velika a ljudi jednostavno nema jer ispada da 
imamo jednog stanovnika na km². U kreiranju broja mjesnih odbora očekuje suradnju svih sudionika te 
donošenje zajedničke odluke na dobrobit svih.  

Ad – 2  
 Bez primjedbi, jednoglasno s 9 glasova „za“ usvojeni su: 
 
• ZAPISNIK SA 8. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 
• ZAPISNIK SA 9. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

 
Ad – 3  
Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Gospić – 

UPU 1 i stavljanju izvan snage DPU lokacije trgovačkog centra „Lidl” u Gospiću; 
 Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 

Bez rasprave, jednoglasno s 9 glasova „za“ usvojena je ODLUKA O IZRADI III. IZMJENA I 
DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA GOSPIĆ – UPU 1 I STAVLJANJU IZVAN 
SNAGE DPU LOKACIJE TRGOVAČKOG CENTRA „LIDL” U GOSPIĆU.  

 
Ad – 4  
Prijedlog Odluke o zaduženju za potrebe projekta „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa 

za područje Grada Gospića, Grada Otočca i Općine Plitvička Jezera” 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
KARLO STARČEVIĆ–ističe da konačno dolazi do realizacije projekta širokopojasne mreže na 

području Grada Gospića, Grada Otočca te Općine Plitvička Jezera. Dodaje da je na posljednjoj sjednici 
Vijeća osnovama tvrtka Tesla net čime se je krenulo u realizaciju projekta. U ovom trenutku Gradu nisu 
potrebna sredstva, međutim potrebno je napraviti određene predradnje za kreditno zaduženje u iznosu od 
25 milijuna kuna. Koliko će sredstava u ovom trenutku biti potrebno za realizaciju projekta nije poznato 
ali ovo je svakako  maksimalan iznos s kojim bi se  financirao projekt. O isplativosti projekta nešto više će 
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reći g. Bošnjak a predmetni kredit bi na naplatu stigao 01. siječnja 2027. godine i tada bi se u tvrtki 
akumuliralo dosta novca te bi se na tako izbjegao trošak sredstava iz gradskog proračuna.  

 
MARKO BOŠNJAK–navodi da kreditno zaduženje od 25 milijuna kuna, kao što je rekao i 

gradonačelnik g. Starčević nužno ne znači da će Grad utrošiti  cjelokupni iznos. Prema njegovoj procjeni 
utrošit će se oko 20 milijuna kuna dok se preostalih 5 milijuna uzima prije svega zbog sigurnosti kako bi 
tvrtka bila likvidna tijekom provedbe projekta. Predmetnih 5 milijuna kuna će se vraćati odmah po 
završetku projekta krajem 2023. godine ili sredinom 2024. ovisno o roku trajanja odnosno završetka  
projekta. Dodaje da će se na ovih 5 mil. kn platiti i 1 % zateznih kamata za prijevremenu otplatu kredita.  

Što se tiče poslovanja tvrtke Tesla net 2023. godine troškovi tvrtke bi bili oko 500 000 kn 
(održavanje mreže, troškovi el. energije, najam postojeće infrastrukture od HT-a i HEP-a, troškovi plaća 
zaposlenih i otplata kredita). U 2023. godini vezano za kredit platit će se 137.000 kn interkalarnih kamata, 
a uz poček otplate kredita od tri godine tj. do početka povrata glavnice bit će nužno otplaćivati 
interkalarnu kamatu. Prihodi tvrtke u 2023. godini bi iznosili preko milijun kuna što znači da bi ista 
završila tu godinu u plusu  od 700.000 kn. Iz sredstava projekta u 2023. godini najam infrastrukture bit će 
prihvatljiv trošak dok u 2024. g. isti neće biti prihvatljiv (1,2 milijuna kuna), te bi ukupni rashodi u toj 
godini iznosili oko 2 mil. kn. Troškovi otplate kredita u 2024. godini bi iznosili 247.000 kn (interkalarna 
kamata), a prihodi tvrtke bi iznosili oko 2.290.000 kn i tad bi bilo spojeno oko 3.000 korisnika na  mrežu 
tvrtke. 2025. i 2026. godine će biti identične što se tiče financijskih pokazatelja tj. troškovi bi bili oko 2 
mil. kn, a prihodi oko 3,5 mil. kn i tada se planira da bi bilo spojeno oko 4.500 korisnika.  

U kumulativnom tijeku novca do 2026. odnosno 2027. godine kad bi počela otplata kamata tvrtka 
bi imala oko 3,2 milijuna kuna zalihe. 

U 2027. godini otplata kredita bi iznosila 1,2 mil. kn, najam infrastrukture od HT-a i HEP-a 1,2 
mil. kn i uz trošak zaposlenih i ostale troškove 2027. na rashodovnoj strani bi bila 2,9 – 3 mil. kn dok bi 
prihodi iznosili 3,5 mil. kn. 

Računa se da bi 2028. godine prihodi kao i rashodi iznosili oko 3,5 mil. kn od čega bi 1,8 milijun 
odlazilo na otplatu kredita te bi tvrtka mogla biti u svom poslovanju na pozitivnoj nuli.  

Smatra da je navedena najava realan scenarij a očekuje se da će financijski pokazatelji biti čak i 
bolji s tim da bi tvrtka sama iz svojih prihoda mogla otplaćivati kredit.  

 
NIKOLA ŠIMUNIĆ – obzirom na predmetnu točku dnevnoga reda ističe da je činjenica da živimo 

u dosta rizično vrijeme u kome su neizvjesne cijene ulaganja, divljaju ratovi, krize. Zaduženje od 25 
milijuna kuna smatra dosta velikim s obzirom na visinu izvornog dijela proračuna Grada Gospića.  

Rata po ovom kreditu koja će u budućnosti preuzeti stara ili nova vlast iznosit će 1,8 mil. kn 
godišnje uz dodatna zaduženja iz prijašnjeg razdoblja. Smatra da bi bio loša osoba kada ne bi podržao 
ovakve projekte a poglavito one koji se financiraju iz sredstava EU. Međutim ovdje su sudionici u 
projektu 3 jedinice lokalne samouprave te ga stoga zanima  je li u predmetnom zaduživanju uključeno i 
neko sufinanciranje Grada Otočca i Općine Plitvička Jezera. Ističe da nije ekonomist, međutim cijelo 
vrijeme se govori u kondicionalu tipa „očekuje se…“, „vjeruje se da bi tvrtka mogla biti na nuli“,  stoga 
pita postoje li zaista čvrsti dokazi da će tvrtka narednih 15 godina tj. nakon 2027. godine to uistinu moći 
podnijeti? Pitanje postavlja kao građanin grada Gospića koji je u strahu od budućeg zaduživanja Grada.  

 
KARLO STARČEVIĆ – odgovara da je pitanje dobro, da izvjesna briga postoji kod svih kao i 

pitanje da li to učiniti u ovom trenutku ili ne kada imamo 80 milijuna kuna na raspolaganju. Trenutna 
infrastruktura i brzina prijenosa podataka je više nego loša i nema dobre komunikacije. 31. 12. 2026. 
godine prestaju sve obveze Grada Gospića po pitanju ovog projekta a tad izlazi i kreditno zaduženje za 
tržnicu. Bez problema će se moći servisirati 1,8 mil. kn godišnje, a vjeruje da će tada biti priključeno i 
4500 do 5000 korisnika na području ove 3 jedinice lokalne samouprave. Što će biti u budućnosti nitko 
zasigurno ne zna, međutim vjeruje u ovaj projekt iza kojeg stoji i resorno Ministarstvo i Vlada RH stoga u 
ovom trenutku ne vidi nikakav problem s obzirom na tržište kapitala. 
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NIKOLA ŠIMUNIĆ – traži odgovor na pitanje o sufinanciranju ostalih jedinica lokalne 
samouprave jer iz konteksta Grada Gospića ispada da poboljšavamo uvjeti života u drugim gradovima i 
općinama. Također smatra da bi ovo moglo smanjiti kreditnu sposobnost Grada u budućnosti za neke 
druge projekte. Projekt bi trebao revitalizirati područja naših sela, međutim ta područja su dosta 
depopulirana te stoga smatra da je to sve dosta nategnut model. Suzdržan je s te matematičke strane i nada 
se da će to biti preduvjet povratka i naseljavanja ruralnih područja.  

 
KARLO STARČEVIĆ – navodi da su postojali određeni problemi s partnerima tj s Otočcem a 

naročito s Plitvičkim jezerima prilikom osnivanja tvrtke. Budući da je Grad bio jedan od osnivača s 
udjelom od 49 % nije si mogao dozvoliti da Otočac i Plitvička jezera preuzmu tvrtku i premjeste sjedište  
iste u Otočac ili Korenicu. Grad Gospić je jedini glavni potpisnik ovog projekta i istima je ponuđena  
zajednička  realizacije projekta gdje bi se odlučivalo s dvotrećinskom ili tročetvrtinskom većinom. Isti su 
inzistirali da mogu odlučivati s 51 % te da mogu izmjestiti sjedište tvrtke u jednu od ovih jedinica lokalne 
samouprave. Grad to nije mogao dozvoliti kao najveći dioničar te je stoga odlučeno da Grad Gospić 
samostalno ide u realizaciju projekta. Rizik naravno postoji međutim za očekivati je da će dobit biti veća 
od gubitka. Ovaj projekt je bio tema i na sjednici Gradskog vijeća Grada Otočca tako da se  milijuni 
„vuku“ prema Gospiću te da im nije dozvoljeno da sudjeluju u osnivanju tvrtke Tesla net, što nije točno. 
Grad Gospić je komunicirao s Otočcem i Plitvičkim jezerima i u ovom trenutku još uvijek je sve otvoreno. 
Grad je osnovao tvrtku ali društveni ugovor se uvijek može izmijeniti i ako se tamo promjene okolnosti 
vjeruje da se i oni mogu implementirati u ovaj projekt te sudjelovati u sufinanciranju dijela istog. Ukoliko 
do toga dođe svi će pravovremeno biti informirani. 
 
 MARIO STILINOVIĆ – slaže se s pitanjem i razmišljanjem g. Šimunića i slaže se da nije bilo lako 
krenuti u ovakvo zaduživanje. Međutim, slaže se i s gradonačelnikom da bi sada bilo neozbiljno odustati 
od ovog projekta koji nosi određenu dobrobit našem kraju. Smatra da treba razmišljati o dobrobiti našeg 
kraja i da nas neće biti sve manje te da treba razvojno djelovati i stoga će podržati ovaj projekt. Smatra 
besmislenim vraćati se u prošlost gdje se možda brzopleto i nespremno ušlo u pregovore s Otočcem i 
Plitvičkim jezerima te je možda trebalo predložiti više modela. Međutim, sada je tako kako je i tu smo 
gdje jesmo, treba ići dalje u realizaciju projekta te će isti podržati. 
 

Nakon provedene rasprave, s 8 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ usvojena je ODLUKA O 
ZADUŽENJU ZA POTREBE PROJEKTA „RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG 
PRISTUPA ZA PODRUČJE GRADA GOSPIĆA, GRADA OTOČCA I OPĆINE PLITVIČKA JEZERA”. 

 
Ad – 5 
Prijedlog Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području Grada Gospića 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Bez rasprave, jednoglasno s 9 glasova „za“ usvojena je ODLUKA O SPRJEČAVANJU 

ODBACIVANJA OTPADA NA PODRUČJU GRADA GOSPIĆA. 
 
Ad – 6 
Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku natječaja za prodaju 

građevinskih parcela br. I1-10 i I1-9 u Zoni poslovnih namjena „Smiljansko polje” 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Bez rasprave, jednoglasno s 9 glasova „za“ usvojena je ODLUKA O IZBORU 

NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA U POSTUPKU NATJEČAJA ZA PRODAJU GRAĐEVINSKIH 
PARCELA BR. I1-10 I I1-9 U ZONI POSLOVNIH NAMJENA „SMILJANSKO POLJE”. 

 
Ad – 7 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima 
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Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Bez rasprave, jednoglasno s 9 glasova „za“ usvojena je ODLUKA O IZMJENAMA I 

DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA. 
 
Ad – 8 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Bez rasprave, jednoglasno s 9 glasova „za“ usvojena je ODLUKA O IZMJENAMA I 

DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU. 
 
Ad – 9 
Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Bez rasprave, jednoglasno s 9 glasova „za“ usvojena je ODLUKA O PRIJENOSU PRAVA 

VLASNIŠTVA NAD KOMUNALNIM VODNIM GRAĐEVINAMA. 
 
Ad – 10 
Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG 

SUSTAVA d.o.o. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Bez rasprave, jednoglasno s 9 glasova „za“ usvojena je ODLUKA O OSNIVANJU PRAVA 

SLUŽNOSTI U KORIST TVRTKE HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. 
 
Ad – 11 
Prijedlog Odluke o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u 2022. godini 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Bez rasprave, jednoglasno s 9 glasova „za“ usvojena je ODLUKA O BROJU I VRSTI JAVNIH 

PRIZNANJA GRADA GOSPIĆA U 2022. GODINI. 
 
Ad – 12 
Prijedlog Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja 

na nefinancijskoj imovini za 2022. godinu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Bez rasprave, jednoglasno s 9 glasova „za“ usvojena je ODLUKA O PLANU RASHODA ZA 

NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ 
IMOVINI ZA 2022. GODINU. 

 
Ad – 13 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i 

namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića 
 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Bez rasprave, jednoglasno s 9 glasova „za“ usvojena je ODLUKA O IZMJENAMA I 

DOPUNAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆA SLUŽBENIKA I 
NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIM TIJELIMA GRADA GOSPIĆA. 



8 
 
 

 
KLASA: 024-01/22-01/6 
URBROJ: 2125/01-01-22-03  

Sjednica završila s radom u 17.40 sati. 
 

 
 

ZAPISNIČAR                 PREDSJEDNICAGRADSKOG VIJEĆA 
                        GRADA GOSPIĆA 

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