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Z A P I S N I K 
s 11.sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića održane dana 09. lipnja 2022. godine, 

u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, Budačka 55, s početkom u 15.30 sati 
 

Sjednici su nazočni članovi Gradskog vijeća: 
 

1. Ana – Marija Zdunić,  7.    Anela Serdar Pašalić,  13.   Stipo Lukač.  
2. Nada Alić,   8.    Joso Vrkljan – stigao na Ad-2,   
3. Mario Stilinović,  9.    Pajo Brkljačić, 
4. Josip Šaban,                                10.  Nikola Šimunić, 
5. Marko Sokolić,   11.  Alen Zorić, 
6. Ivica Tomljenović,  12.  Jadranka Pejnović, 

             
 Sjednici nisu nazočni članovi Gradskog vijeća: 
 

1. Josip Župan, ispričao se,   
2. Velimir Štimac, ispričao 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. Nikola Kurteš, službenik Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, 
8. Marijana Buljat, voditeljica Odsjeka za proračun i računovodstvo,  
9. Mandica Ratković, službenica Tajništva Grada Gospića, 
10. Katarina Konjikovac, službenica Tajništva Grada Gospića, 
11. Predstavnici medija. 

 
Pročelnik – tajnik g. Stilinović  utvrdio je kvorum te konstatirao da je na 11. sjednici nazočno 12 

odnosno 13, a odsutna 3 odnosno 2 člana Vijeća te da se mogu donositi pravovaljane odluke. 
 
Predsjednica Vijeća Ana-Marija Zdunić pozdravila je nazočne te je za 11. sjednicu, prije usvajanja 

predloženog dnevnoga reda, predložila dopunu istoga s točkom: 
 
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 i Odluke o početku mirovanja mandata 
članice Gradskog vijeća i početku mandata zamjenika članice Gradskog vijeća;  

 Izvjestitelj: JOSIP ŠABAN 
 

Uz predloženu dopunu pojasnila je da je 07. lipnja 2022.godine zaprimila zahtjev vijećnice Tomislave 
Jurišić za stavljanje vijećničkog mandata u mirovanje iz osobnih razloga, sukladno odredbama članka 79. 
Zaklona o lokalnim izborima. Također istog dana tj. 07. lipnja 2022 godine Hrvatska demokratska 
zajednica s čije je liste izabrana vijećnica koja stavlja  mandat u mirovanje, dostavila je obavijest o 
zamjeni članice, a kojim se određuje da to bude neizabrani kandidat s kandidacijske liste HDZ-a g. Pajo 
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Brkljačić. Podneseni Zahtjev vijećnice Jurišić i Obavijest HDZ-a o određivanju zamjenika u Gradskom 
vijeću razmatralo je Mandatno povjerenstvo te se stoga i predlaže predmetna dopuna dnevnoga reda. 
 

Nakon navedenog, jednoglasno s 12 glasova “za” usvojena je predložena dopuna Dnevnoga 
reda - 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 i Odluke o početku mirovanja mandata članice Gradskog vijeća i 
početku mandata zamjenika članice Gradskog vijeća 

 
Nakon glasovanja o dopuni Dnevnoga reda, predložen je sljedeći: 
 

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 i Odluke o početku mirovanja mandata 
članice Gradskog vijeća i početku mandata zamjenika članice Gradskog vijeća; (dopuna 
dnevnoga reda) 
Izvjestitelj: JOSIP ŠABAN 

2. Aktualni sat; 
3. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića; 
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 

razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine;  
Izvjestitelji: KARLO STARČEVIĆ 

5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina; 
Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ 

6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2021. godinu; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području 
Grada Gospića za 2021. godinu; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim 
područjima za Grad Gospić za 2021. godinu; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana 
raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu; 
Izvjestitelji: JOSIP MARKOVIĆ 
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13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage DPU lokacije trgovačkog 
centra „Lidl” u Gospiću; 
Izvjestitelji: ANDRIJANA MILOŠ 

14. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Urbanističkog 
plana uređenja naselja Gospić – UPU 1; 
Izvjestitelji: ANDRIJANA MILOŠ 

15. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi Grada Gospića; 
Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ 

16. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na nacrte 
prijedloga provedbenih akata za potrebe Strategije razvoja urbanog područja Gospić za razdoblje 
2021-2027. godine – Komunikacijska strategija i Komunikacijski akcijski plan; 
Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ 

17. Razmatranje i usvajanje prijedloga Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu 
Gospiću; 
Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ 

18. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića 
Pahuljica od roditelja/skrbnika; 
Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ 

19. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HEP 
OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., Elektrolika Gospić, na dijelu nekretnine 
označene kao kat.čest.br. 5289 k.o. Gospić; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

20. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na 
nekretninama označenim kao kat čest.br. 3956/3 i 3956/4 k.o. Lički Osik; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

21. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra – puta na nekretnini 
označenoj kao kat čest.br. 2358 k.o. Brušane; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

22. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju prethodne  suglasnosti na Odluku o 
izmjeni i dopuni Statuta Pučkog otvorenog učilišta „Dr. Ante Starčević”; 
Izvjestitelji: IVANA KALEB ASIĆ 

23. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje 
Grada Gospića; 
Izvjestitelji: IVANA KALEB ASIĆ 

24. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća 
službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića; 

 Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ 
25. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe za razdoblje siječanj-ožujak 2022. godine i 

donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća 
Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ 

 
Jednoglasno s 12 glasova “za” usvojen je predloženi (izmijenjeni) 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 i Odluke o početku mirovanja mandata članice Gradskog vijeća 
i početku mandata zamjenika članice Gradskog vijeća; 
 

JOSIP ŠABAN – podnesao je nazočnima Izvješće Mandatnog povjerenstva sastavljeno i utvrđeno na 
sjednici Povjerenstva održanoj dana 08. lipnja 2022. godine, pri čemu je istaknuo da je dana 07. lipnja  
2022. g. članica Gradskog vijeća Grada Gospića Tomislava Jurišić iz Gospića, koja je započela obnašati 
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mandat članice Gradskog vijeća dana 15.  lipnja 2021. godine kao izabrana kandidatkinja s kandidacijske 
liste Hrvatske demokratske zajednice, dostavila predsjednici Gradskog vijeća Grada Gospića zahtjev za 
stavljanje mandata članice Gradskog vijeća u mirovanje, iz osobnih razloga. Navedeni Zahtjev podnesen 
je sukladno odredbama članka 79. stavka  7. i 8. Zakona o lokalnim izborima, odnosno članku 39. stavku 
6. i 7. Statuta Grada Gospića pri čemu je navedene odredbe  dodatno pojasnio. Također je naveo i odredbe 
članka 81. stavka 2. Zakona o lokalnim izborima temeljem kojeg je dana 07. lipnja 2022. g.  Hrvatska 
demokratska zajednica (HDZ) dostavila  prijedlog za zamjenu člana Gradskog vijeća kojim određuje da 
članicu Gradskog vijeća Tomislavu Jurišić zamjenjuje neizabrani kandidat s kandidacijske liste Hrvatske 
demokratske zajednice pod rednim brojem 14. Pajo Brkljačić iz Gospića. Podnoseći predmetno Izvješće, 
također je istaknuo da je Mandatno povjerenstvo utvrdilo da su ispunjeni zakonski uvjeti o početku 
mirovanja mandata članice Gradskog vijeća Tomislave Jurišić i početku mandata zamjeniku članice 
Gradskog vijeća Paji Brkljačiću s danom 07. lipnja 2022. godine. Stoga predlaže Gradskom vijeću Grada 
Gospića da donese odluku o početku mirovanja mandata članice Gradskog vijeća i početku obnašanja 
dužnosti zamjenika članice Gradskog vijeća za imenovane osobe. 

  
Temeljem podnesenog Izvješća izabranoj članici Gradskog vijeća Grada Gospića, Tomislavi 

Jurišić, s danom 07. lipnja 2022. godine počeo je mirovati mandat članice Gradskog vijeća, iz osobnih 
razloga, te je s danom 07. lipnja 2022. godine počeo teći mandat zamjenika članice Gradskog vijeća  g. 
Paje Brkljačića. 

 
Nakon podnesenog Izvješća i polaganja Prisege zamjenika članice g. Brkljačića, predsjednica 

Vijeća gđa. Zdunić je konstatirala da je jednoglasno s 12 glasova “za” 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. 

 
Ad – 2  Aktualni sat 
Za postavljanje vijećničkih pitanja prijavili su se vijećnici g. Mario Stilinović i  g. Pajo Brkljačić. 
 

1. MARIO STILINOVIĆ – slijedom upita građana postavlja pitanje vezano za primjenu odredbi  
Odluke o  načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Gospića. 
Osvrće se na točku 25. st. 1. kojim je propisano da je davatelj usluge dužan voditi evidencije o preuzetoj 
količini otpada od pojedinog korisnika usluge u obračunskom razdoblju prema kriteriju količine otpada, 
a čiji je volumen spremnika miješanog komunalnog otada izražen u litrama i broju pražnjenja 
spremnika u obračunskom razdoblju. Stoga pita vodi li se i na koji način evidencija pražnjenja 
spremnika jer postoji pritužbe da se bez obzira na broj pražnjenja dobivaju puni iznosi računa, a 
cjenikom je isto definirano prema broju pražnjenja. Također pita, obzirom da je sastavni dio evidencije 
o preuzetoj količini otpada i izjava što ista znači te da li istu potpisuju korisnici na način koliko oni 
smatraju da će imati pražnjenja mjesečno ili se račun izdaje temeljem evidencije broja pražnjenja? 

 
JOSIP MARKOVIĆ – odgovara da što se tiče broja pražnjenja Komunalac d.o.o. je od strane 

Fonda dobio čipove koje je potrebno ugraditi na spremnike za otpad određenog volumena. Kada se 
navedeno realizira putem tih čipova će se pratiti i broj pražnjenja, jesu li čipovi ugrađeni u ovom trenutku 
mu nije poznato. Što se tiče Izjave istu potpisuje korisnik tako da odredi koji spremnik će koristiti i 
koliko pražnjenja mjesečno želi.  

 
KRISTINA PRŠA – dodatno pojašnjava da su čipovi dobiveni i bit će ugrađeni. Što se tiče izjave 

ističe da su izjave dostavljene svim građanima na kućne adrese u kojoj su se kućanstva izjašnjavala 
koliko puta to kućanstvo želi pražnjenja mjesečno. Također pojašnjava da više nema naplate odvoza 
otpada prema broju članova kućanstava već postoji fiksni dio jednak za sva kućanstva u RH i na području 
Grada isti iznosi 56,00 kn, a ostatak čini varijabilni dio na koji se može utjecati i on ovisi o broju 
mjesečnih pražnjenja spremnika otpada. Trenutno besplatno Komunalac odvozi papir, plastiku i metal a 
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uskoro će se početi besplatno prikupljati  i staklo. Na ovaj način će se otpad moći razvrstavati te će se u 
tom slučaju smanjiti komunalni otpad a samim time i broj odvoza otpada iz spremnika. Također dodaje 
da je Grad sudjelovao u nabavci komunalnih vozila s ugrađenim kamerama kojima se bilježi sve što treba 
zabilježiti.  

Smatra da je Grad putem projekta „Za grad sa smiješkom” dosta toga učinio vezano za edukaciju 
građana o prikupljanju otpada kako bi bili spremni za najave koje slijede jer nakon saniranja odlagališta 
Rakitovac komunalni otpad će se voziti u Biljane Donje a što bi moglo biti već iduće godine i to će 
svakako iziskivati povećanje cijene odvoza komunalnog otpada.  

Stoga je cilj da građani što više odvajaju komunalni otpad (papir, plastika) što je još uvijek 
besplatno za odvoz. Zakonski minimum odvoza otpada je jednom mjesečno i za to je fiksna cijena 56,00 
kuna.  

 
2. PAJO BRKLJAČIĆ –pita može li se i je li u planu sanacija ceste prema groblju tj. mrtvačnici  

gdje se za vrijeme oborina nakupljaju velike količine vode? 
 
 KARLO STARČEVIĆ – odgovara da je u tijeku izrada troškovnika za predmetnu prometnicu te 
da će ista biti u sklopu nove ulice od ulice Miroslava Kraljevića do Budačke  te do reciklažnog dvorišta. 
Navedena ulica  će  biti sanirana, a u planu je i izgradnja nogostupa uz ogradu groblja prema mrtvačnici. 
Dodaje da će se od strane Ministarstva dobiti određena sredstva oko 25 milijuna kuna za sanaciju 
prometnica (nerazvrstanih cesta) koje nisu popravljane niti sanirane zadnjih 10-15 godina.  
 

Ad – 3  
 Bez primjedbi, jednoglasno s 13 glasova „za“ usvojen je: 
 
• ZAPISNIK SA 10. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA. 

 
Ad – 4  
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 01.01.2021. 

do 31.12.2021. godine; 
 Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
KARLO STARČEVIĆ– obrazlažući predmetnu točku dnevnoga reda istaknuo je da su izvještajnom 
razdoblju ostvareni  prihodi u iznosu  od 87.989.959 i primici  u iznosu od 4.705.674 kn  od čega su 
27.039.754 kn prihodi proračunskih korisnika. Prihodi Proračuna inače su planirani u iznosu od 100 mil.  
kn, međutim zbog corone nisu realizirani i na isto se nažalost nije moglo utjecati. Rashodi su izvršeni u 
iznosu od 87.686.082  kn  i izdaci u iznosu od 686.130 kn, što je rezultiralo manjkom  prihoda u 2021. 
godini u iznosu od 4.437.651,90 kuna. Prenesenim manjkom iz 2020. godine u iznosu od 2.504.238 kn i 
manjkom prihoda iz izvještajnog razdoblja utvrđen je rezultat poslovanja za 2021. godinu s manjkom 
prihoda  u iznosu od 6.941.890 kuna. 

Prihodi poslovanja, naročito porezni prihodi se zadnjih par godina smanjuju zbog primjene 
poreznih olakšica, gdje je i povrat  poreza po godišnjoj prijavi  dvostruko  veći u odnosu na prethodnu 
godinu,  a iznosi 2.752.310 kn.  Temeljem Odluke Vlade RH-a o oslobađanju plaćanja poreza  na 
potrošnju u svrhu ublažavanja posljedica od covida, ugostitelji su oslobođeni  plaćanja poreza na potrošnju 
te i tu dolazi do značajnog smanjenja prihoda Grada u iznosu od oko 700.000 kuna. Također su izvršene i 
bespovratne potpore poduzetnicima u iznosu od 340.000 zbog pandemije covida ne računajući 
oslobađanje plaćanja najamnina, zakupa i sl. 
Isto tako pomoći temeljem prijenosa EU sredstava nisu vraćene u tekućoj godini  za kapitalne projekte za 
koje je nastao rashod, a to su šumska cesta 666.000, izgradnja reciklažnog dvorišta 597.000 kn, te tekući 
projekti Zapošljavanje žena- financiranje plaća  466.000 kn u što je već sad investirano oko 600.000 kuna 
vlastitih sredstava koja još nisu povučena iz EU fondova. 
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Prihodi od ŽUC-a i Hrvatskih cesta u posljednjih par godina manji su za gotovo 3,5 mil. kn, a rashodi za  
održavanje cesta su se isto toliko povećali jer su ceste dotrajale i bilo je potrebno izvršiti njihovo  
obnavljanje, tu je i zimsko održavanje cesta u iznosu od 3.397.000 kn za što je ukupno od Hrvatskih cesta 
odobreno samo 390.000 kuna. Prihodi od naftnih derivata za 2020. godinu iznosili su 270.000 kuna, a za 
2021. godinu nula kuna. Od preuzimanja 253 km nerazvrstanih cesta 2012. godine Gradu je odobreno oko 
7,5 mil. kn za ljetno održavanje cesta. Prema određenim saznanjima iz resornog Ministarstva u 2022. 
godini Gradu bi trebalo biti odobreno iz naftnih derivata oko 4 do 4,5 mil. kn, a hoće li to biti realizirano 
ostaje nam za vidjeti. 

U općem dijelu proračuna vidljivo je da najveći dio rashoda proračuna zauzimaju rashodi za  
školski i predškolski  odgoj u iznosu od 38% od ukupnog proračuna za 3 škole i dječji vrtić. Također iz 
općeg dijela proračuna vidljivo je da se najviše rashoda izdvaja za plaće zaposlenika Grada i proračunskih 
korisnika za 356 zaposlenih koji su financirani iz proračuna Grada Gospića, a za predškolski odgoj plaću 
također financira Grad Gospić (7.083.000 kn), Općina Perušić (986.000) i Općina Karlobag (406.000). 
Nadalje u 2021. godini Grad je sufinancirao i nabavu 2 komunalna vozila trgovačkom društvu Komunalac 
u iznosu od 500.000 kn, te nabavu kanti za papir i karton te kanti za komunalni otpad u iznosu od 174.000 
kn. Grad  je sufinancirao i kapitalni projekt Aglomeracija Gospić- Perušić trgovačkom poduzeću Usluga u 
iznosu od 608.000 kn te izgradnju vodoopskrbnog sustava u iznosu od 143.000 kn. Kapitalni projekt 
Energetska obnova zgrade Osnovne škole L. Osik je završen čime se očekuju velike uštede. Ukupni iznos 
projekta je 5.404.000 kn od čega su EU sredstva u iznosu od 2.042.000 kn  dok je ostatak financirao Grad 
iz opće poreznih prihoda. 

Nadalje dodaje da se Grad Gospić nalazi u neravnopravnom položaju u odnosu na druge gradove i 
općine, a kao primjer navodi Grad Delnice koje imaju 240 km nerazvrstanih cesta za čije zimsko 
održavanje dobiva 7,5 mil. kn, dok Grad Gospića ima 503 km nerazvrstanih cesta za čije održavanje je 
dobio 390.000 kuna. Stoga Grad Gospić nastoji poboljšati svoj status te smatra da je na dobrom putu u 
smislu da bude jednako tretiran kao brdsko-planinsko područje kao što su Delnice i Gorski kotar. 
 
Prije samog glasovanja, predsjednica Vijeća upoznala je nazočne da je predmetni Godišnji izvještaj i 
Odluku o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina razmatrao i Odbor za proračun i financije te 
da je na isto Zaključkom dao pozitivno mišljenje. 
 

Bez rasprave, jednoglasno s 13 glasova „za“ usvojen je GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU 
PRORAČUNA GRADA GOSPIĆA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE.  

 
Ad – 5  
Prijedlog Odluke o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
KARLO STARČEVIĆ – vezano za predmetnu točku istaknuo je da se radi o 6, mil. kn 

proračunskog manjka prenesenog iz 2020. i 2021. godine. Navedeni manjak bi se trebao sanirati u 
razdoblju od 2023. do 2026. godine u visini  od 1,7 mil. kn godišnje, a sve sukladno  pozitivnim 
zakonskim propisima RH.   

 
Bez rasprave, jednoglasno s 13 glasova „za“ usvojena je ODLUKA O SUKCESIVNOM 

POKRIĆU MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA. 
 

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

infrastrukture za 2021. godinu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
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Bez rasprave, jednoglasno s13 glasova „za“ usvojen je ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU 
IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. 
GODINU. 

 
Ad – 7 
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2021. godinu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Bez rasprave, jednoglasno s 13 glasova „za“ usvojen je ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU 

IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. 
GODINU. 

 
Ad – 8 
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u 

objekte društvenih djelatnosti za 2021. godinu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Bez rasprave, jednoglasno s 13 glasova „za“ usvojen je ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU 

IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA RADOVA KAPITALNIH ULAGANJA U OBJEKTE 
DRUŠTVENIH DJELATNOSTI ZA 2021. GODINU. 

 
Ad – 9 
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2021. godinu; 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Bez rasprave, jednoglasno s 13 glasova „za“ usvojen je ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU 

IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE 
NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU GRADA GOSPIĆA ZA 2021. 
GODINU. 

 
Ad – 10 
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje 

obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2021. 
godinu 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Bez rasprave, jednoglasno s 13 glasova „za“ usvojen je ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU 

IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE OBITELJSKE KUĆE 
ILI STANA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA ZA GRAD GOSPIĆ 
ZA 2021. GODINU. 

 
Ad – 11 
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog 

doprinosa za 2021. godinu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Bez rasprave, jednoglasno s13 glasova „za“ usvojen je ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU 

IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2021. 
GODINU. 

 
Ad – 12 
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Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke 
rente za 2021. godinu 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Bez rasprave, jednoglasno s 13 glasova „za“ usvojen je ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU 

IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE ZA 2021. 
GODINU. 
 

Ad – 13 
Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage DPU lokacije trgovačkog centra „Lidl” u Gospiću 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Bez rasprave, jednoglasno s 13 glasova „za“ usvojena je ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN 

SNAGE DPU LOKACIJE TRGOVAČKOG CENTRA „LIDL” U GOSPIĆU. 
 

Ad – 14 
Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Gospić 

– UPU 1 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Bez rasprave, jednoglasno s 13 glasova „za“ usvojena je ODLUKA O DONOŠENJU III. 

IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA GOSPIĆ – UPU 1. 
 
Ad – 15 
Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Gospića 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Bez rasprave, jednoglasno s13 glasova „za“ usvojena je ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI 

GRADA GOSPIĆA. 
 
Ad – 16 
Prijedloga Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na nacrte prijedloga provedbenih akata za 

potrebe Strategije razvoja urbanog područja Gospić za razdoblje 2021-2027. godine – Komunikacijska 
strategija i Komunikacijski akcijski plan 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Bez rasprave, jednoglasno s13 glasova „za“ usvojen je ZAKLJUČAK O DAVANJU 

POZITIVNOG MIŠLJENJA NA NACRTE PRIJEDLOGA PROVEDBENIH AKATA ZA POTREBE 
STRATEGIJE RAZVOJA URBANOG PODRUČJA GOSPIĆ ZA RAZDOBLJE 2021-2027. GODINE – 
KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA I KOMUNIKACIJSKI AKCIJSKI PLAN. 

 
Ad – 17 
Prijedlog Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Gospiću 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Bez rasprave, jednoglasno s13 glasova „za“ usvojen je ETIČKI KODEKS NOSITELJA 

POLITIČKIH DUŽNOSTI U GRADU GOSPIĆU. 
 
Ad – 18 
Prijedlog Odluke o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića Pahuljica od roditelja/skrbnika 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
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IVANA KALEB ASIĆ –obrazlažući predmetni prijedlog Odluke ističe da sukladno zakonskim 
odredbama predstavničko tijelo Grada donosi predmetnu Odluku. Dodaje da je 31. 01. 2018. godine 
Gradsko vijeće donijelo Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća u kojoj su definirane 
cijene i kriteriji za naplatu ove usluge. Onda je uvedeni model plaćanja po dohodovnom cenzusu 
smatrajući da je to korektno i da ne moraju svi roditelji imati iste mogućnosti plaćanja smještaja djece u 
vrtić te se s tim nastojalo rasteretiti roditelje tako da se u obzir uzmu njihovi primici u kućanstvima. Time 
je omogućeno da  se ta usluga onima koji manje imaju manje i naplati. Takvom Odlukom povećan je broj 
djece u vrtiću jer je netko tko je npr. do tada plaćao 600 kn temeljem te odluke plaćao 200 kn. Na taj način 
su narasle potrebe, oformljene su 4 nove grupe, zaposleno je devet novih djelatnika a samim time stoga su 
počeli rasti i rashodi u Proračunu Grada. Osim navedenog razlog potrebe za podizanjem cijene nalazi se i 
u trenutnoj inflaciji (rast cijene energenata) te gradski proračun sve teže i teže podnosi nastale rashode u 
Dječjem vrtiću Pahuljica.  

Roditelji u cijeni usluge sudjeluju uglavnom od 9-18 % pune cijene, a tek mali dio roditelja oko 
50 %. Grad je nažalost došao do zaključka da je ovakvo stanje neodrživo, tj. da usluga sa svim svojim 
elementima jednostavno ne može koštati 200 kn mjesečno. 

Izračunima i promišljanjem došlo se je do novih cijena kakve su i navedene u prijedlogu Odluke 
koja je predmet ove točke dnevnoga reda. Odluka nije jednostavna, međutim je nužna i Grad je svjestan da 
su određene odluke udar na građane, međutim s postojećim stanjem se neće moći još dugo te smatra da se 
ovakva odluka mora mijenjati ma koliko to bilo teško.  

 
MARIO STILINOVIĆ –pita koliko bi kumulativno prihodi iznosili s novim povećanjem cijene 

ove usluge? 
 
IVANA KALEB ASIĆ – odgovara da bi isti iznosili oko 600,000 kn što bi značilo da bi Grad imao 

sredstva za jednu mjesečnu plaću odgojiteljica Dječjeg vrtića. Prema dostupnim podacima četiri jedinice 
lokalne samouprave u RH imaju potpuno besplatan vrtić, međutim Grad Gospić nažalost to ne može 
omogućiti.  

 
Nakon kraće provedene rasprave, s 9 glasova „za“, 3 glasa „protiv“ i 1 glasom „suzdržan“ 

usvojena je ODLUKA O MJERILIMA ZA NAPLATU USLUGE DJEČJEG VRTIĆA PAHULJICA OD 
RODITELJA/SKRBNIKA. 
 

Ad – 19 
Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG 

SUSTAVA d.o.o., Elektrolika Gospić, na dijelu nekretnine označene kao kat.čest.br. 5289 k.o. Gospić 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Bez rasprave, jednoglasno s 13 glasova „za“ usvojena je ODLUKA O OSNIVANJU PRAVA 

SLUŽNOSTI U KORIST TVRTKE HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., 
ELEKTROLIKA GOSPIĆ, NA DIJELU NEKRETNINE OZNAČENE KAO KAT.ČEST.BR. 5289 K.O. 
GOSPIĆ. 

 
Ad – 20 
Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama označenim 

kao kat čest.br. 3956/3 i 3956/4 k.o. Lički Osik 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Bez rasprave, jednoglasno s 13 glasova „za“ usvojena je ODLUKA O UKIDANJU STATUSA 

JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI NA NEKRETNINAMA OZNAČENIM KAO KAT ČEST.BR. 
3956/3 I 3956/4 K.O. LIČKI OSIK. 

 
Ad – 21 
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Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra – puta na nekretnini označenoj kao kat čest.br. 
2358 k.o. Brušane 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
JOSIP MARKOVIĆ – dodatno je pojasnio predmetnu točku istaknuvši da se radi o kat. čest. br. 

2358 k.o. Brušane označenoj kao javno dobro u općoj uporabi - put. Radi se o čestici putu ucrtanoj preko 
poljoprivrednih površina u privatnom vlasništvu i koju nitko ne koristi. Zainteresirana stranka M.Š. se 
javila sa zamolbom da se predmetni put ukine kako bi mogla otkupiti dio koji prolazi preko njene zemlje. 
Temeljem ove zamolbe službenici Grada su izašli na teren i uvidjeli da put u naravi ne postoji. Također je 
Grad uputio svim vlasnicima čestice preko kojih ide predmetni put, dopis s kojim je iste upoznao s 
namjerom Grada da se ukine status javnog dobra puta. Međutim nitko od vlasnika se nije javio na 
predmetni dopis i s obzirom na to Grad nema razloga da ne pristupi donošenju ove Odluke.  

 
Bez rasprave, jednoglasno s13 glasova „za“ usvojena je ODLUKA O UKIDANJU STATUSA 

JAVNOG DOBRA – PUTA NA NEKRETNINI OZNAČENOJ KAO KAT ČEST.BR. 2358 K.O. BRUŠANE. 
 
Ad – 22 
Prijedlog Odluke o davanju prethodne  suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Pučkog 

otvorenog učilišta „Dr. Ante Starčević” 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Bez rasprave, jednoglasno s13 glasova „za“ usvojena je ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE  

SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI STATUTA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA 
„DR. ANTE STARČEVIĆ”. 
 

Ad – 23 
Prijedlog Odluke o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Grada Gospića 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
Bez rasprave, jednoglasno s13 glasova „za“ usvojena je ODLUKA O PRIJEDLOGU 

IMENOVANJA MRTVOZORNIKA ZA PODRUČJE GRADA GOSPIĆA. 
 
Ad – 24 
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u 

upravnim tijelima Grada Gospića 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Bez rasprave, jednoglasno s13 glasova „za“ usvojena je ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O 

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

 
Ad – 25 
Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe za razdoblje siječanj-ožujak 2022. godine i  

donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća 
 
KARLO STARČEVIĆ – navodi da su sredstva proračunske zalihe Grada Gospića za 2022. godinu 

u razdoblju siječanj – ožujak korištena kako slijedi: J.Ž. 2.000 kn za sufinanciranje troškova liječenja, 
M.V. – 5.000 kn za sufinanciranje troškova nabave glazbene opreme koja je izgorjela u požaru koji je 
izbio na zgradi Hrvatskog doma Kaniža, B.Č. – 653,66 kn za podmirenje troškova kupljenih neophodnih 
lijekova sukladno priloženom računu, Počasni Bleiburški vod – 1.000 kn za sufinanciranje troškova 
obilježavanja 77. Obljetnice Bleiburške tragedije i Križnog puta hrvatskog naroda. 
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Slijedom navedenog, u razdoblju siječanj – ožujak 2022. godine iz sredstava Proračunske zalihe 
Grada Gospića za 2022. godinu isplaćena su ukupna sredstva u iznosu od 8.653,66 kuna. 

 
Donesen je ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE IZVJEŠĆA O KORIŠTENJU SREDSTAVA 

PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - OŽUJAK 2022. GODINE o kome nije posebno 
glasovano. 
 

 
KLASA: 024-01/22-01/8 
URBROJ: 2125/01-01-22-02  

Sjednica završila s radom u 16.30 sati. 
 

ZAPISNIČAR       PREDSJEDNICAGRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

 
Mandica Ratković, v.r.                                                               Ana – MarijaZdunić, mag.iur., v.r. 
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