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Z A P I S N I K 

s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića održane dana 18. srpnja 2022. godine, 
u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, Budačka 55, s početkom u 11.00 sati 

 
Sjednici su nazočni članovi Gradskog vijeća: 
 

1. Ana – Marija Zdunić,  7.   Joso Vrkljan,   
2. Nada Alić,   8.    Pajo Brkljačić,   
3. Marko Sokolić,   9.    Nikola Šimunić, 
4. Josip Župan¸   10.  Alen Zorić, 
5. Ivica Tomljenović,  11.  Jadranka Pejnović. 
6. Velimir Štimac,   

             
Sjednici nisu nazočni članovi Gradskog vijeća: 
 

1. Mario Stilinović, ispričao se, 
2. Josip Šaban, ispričao se, 
3. Anela Serdar Pašalić, ispričala se, 
4. Stipo Lukač.  

 
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. Mandica Ratković, službenica Tajništva Grada Gospića, 
8. Katarina Konjikovac, službenica Tajništva Grada Gospića, 
9. Predstavnici medija. 

 
Pročelnik – tajnik g. Stilinović  utvrdio je kvorum te konstatirao da je na 13. sjednici nazočno 11, a odsutna 4 

člana Vijeća te da se mogu donositi pravovaljane odluke. 
 
Za 13. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića, predložen je sljedeći: 
 

Dnevni red 
 

1. Aktualni sat; 
2. Usvajanje Zapisnika sa 11. i 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića; 
3. Razmatranje Zaključka o dodjeli javnih priznanja Grada Gospića za 2022. godinu i donošenje 

Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Gospića; 
Izvjestitelji: SLAVEN STILINOVIĆ 

4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka 
i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Gospića; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku 
natječaja za prodaju građevinske parcele br. 5 u Zoni poslovnih namjena „Smiljansko polje”  
Izvjestitelj: KRISTINA PRŠA 
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6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava građenja u korist tvrtke HEP – 
Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić, na nekretnini označenoj kao kat. 
čest. br. 2735 k.o. Gospić; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HEP – 
Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić, na nekretninama označenim kao kat. 
čest. br. 2741/1 i 2735 k.o. Gospić; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke 
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, na nekretninama označenim kao kat. čest. br. 
2414, 2415 i 2419 k.o. Brušane; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke 
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, na nekretninama označenim kao kat. čest. br. 
553, 558, 570 i 577 k.o. Debelo Brdo; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava stvarne služnosti za potrebe 
izgrađenog plinovodnog sustava Like i Dalmacije, III. dijela sustava od MČS-3 Gospić do 
PČ/MRS Benkovac DN 500/75; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra - puta na dijelu 
nekretnine označene kao k.č. br. 553, k.o. Debelo Brdo; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

12. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe za razdoblje travanj - lipanj 2022. godine i 
donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća 
Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ 

 
Prije usvajanja dnevnoga reda nazočnima se obratio gradonačelnik g. Starčević te istaknuo da bi bilo potrebno 

pristupiti izmjeni i dopuni dnevnoga reda. Razlog izmjene dnevnoga reda su dodjele javnih priznanja Grada Gospića.  
Nadalje je pojasnio da su ove godine za dodjelu javnog priznanja „Nagrada Grada Gospića za životno djelo“ 

pristigla tri prijedloga od kojih dva ispunjavaju zadane kriterije a jedan ne. Prema Odluci o dodjeli javnih priznanja 
godišnje se može dodijeliti samo jedna Nagrada za životno djelo. Nakon provedenih konzultacija s članovima 
Gradskog vijeća i s obzirom na situaciju kada je nemoguće dati prednost samo jednom kandidatu, mišljenje dijela 
konzultiranih vijećnika je da se omogući dodjela nagrada za dva kandidata tj. one koji ispunjavaju uvjete, međutim 
isto u ovom trenutku nije moguće učiniti s obzirom na postojeće akte. Također navodi da i Povjerenstvo za dodjelu 
javnih priznanja nije moglo donijeti konačnu odluku tj. predložiti samo jednog kandidata uz racionalno i čvrsto 
obrazloženje. Stoga predlaže da se u Dnevni red uvrsti prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o javnim priznanjima 
Grada Gospića i prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o broju i vrsti javnih priznanja u 2022. godini te da se donošenje 
Odluka o dodjeli javnih priznanja odgodi za narednu sjednicu Vijeća, a sve kako bi se omogućila dodjela navedenog 
priznanja obadvama kandidatima koji ispunjavaju uvjete.  

 
Predsjednica Vijeća Ana-Marija Zdunić, nakon podnesenog obrazloženja gradonačelnika g. Starčevića,  

predložila je da se s Dnevnoga reda izostavi točka:  
 

3.Razmatranje Zaključka o dodjeli javnih priznanja Grada Gospića za 2022. godinu i donošenje Odluka o 
dodjeli javnih priznanja Grada Gospića 

Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ 
 
Jednoglasno s 11 glasova “za” usvojen je prijedlog da se Zaključak o dodjeli javnih priznanja Grada 

Gospića za 2022. godinu i donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Gospića izostavi/skine s 
Dnevnoga reda. 



3 
 
 

 
Predsjednica Vijeća također je predložila da se Dnevni red dopuni s točkama: 

 
12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Grada Gospića;  

Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ 
13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića 

u 2022. godini;  
Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ 
 
Jednoglasno s 11 glasova “za” usvojene su predložene dopune dnevnoga reda: 
- Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Grada Gospića;  
- Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u 2022. godini.  
 

Nakon prethodno navedenog, predsjednica Vijeća Ana-Marija Zdunić za 13. sjednicu, predložila 
je sljedeći izmijenjeni: 
 

Dnevni red 
 

1. Aktualni sat; 
2. Usvajanje Zapisnika sa 11. i 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića; 
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka 

i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Gospića; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku 
natječaja za prodaju građevinske parcele br. 5 u Zoni poslovnih namjena „Smiljansko polje”  
Izvjestitelj: KRISTINA PRŠA 

5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava građenja u korist tvrtke HEP – 
Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić, na nekretnini označenoj kao kat. 
čest. br. 2735 k.o. Gospić; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HEP – 
Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić, na nekretninama označenim kao kat. 
čest. br. 2741/1 i 2735 k.o. Gospić; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke 
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, na nekretninama označenim kao kat. čest. br. 
2414, 2415 i 2419 k.o. Brušane; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke 
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, na nekretninama označenim kao kat. čest. br. 
553, 558, 570 i 577 k.o. Debelo Brdo; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava stvarne služnosti za potrebe 
izgrađenog plinovodnog sustava Like i Dalmacije, III. dijela sustava od MČS-3 Gospić do 
PČ/MRS Benkovac DN 500/75; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra - puta na dijelu 
nekretnine označene kao k.č. br. 553, k.o. Debelo Brdo; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Grada 
Gospića; (dopuna dnevnoga reda) 



4 
 
 

Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ 
12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o broju i vrsti javnih priznanja 

Grada Gospića u 2022. godini; (dopuna dnevnoga reda) 
Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ 

13. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe za razdoblje travanj - lipanj 2022. godine i 
donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća 
Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ 

 
Jednoglasno s 11 glasova “za” usvojen je predloženi (izmijenjeni) Dnevni red. 

Ad – 1 Aktualni sat 
Za postavljanje vijećničkih pitanja prijavio se vijećnik  
 
PAJO BRKLJAČIĆ – osvrće se na dio prometnice prema Velikom Žitniku odnosno na ogradu kod 

objekta Specijalne policije koja je u takvom stanju da se ne može raspoznati radi li se o ogradi ili živici. Stoga pita 
tko taj prostor održava odnosno čisti te smatra da bi to nekim dogovorom trebalo riješiti i urediti.  

 
KARLO STARČEVIĆ – odgovara da je to već standardni problem na području Grada koji se pokušava 

riješiti putem komunalnog redarstva, međutim na ovaj način se riješi samo mali dio takvih problema. Ostatak koji 
nije moguće riješiti, rješava se putem komunalnog društva. Što se tiče dijela uz prometnicu kod specijalne policije 
obavit će se dogovor  na koji način to riješiti i urediti taj prostor. 

 
Ad – 2 Bez primjedbi, jednoglasno s11 glasova „za“ usvojeni su: 

• ZAPISNIK SA 11. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA; 
• ZAPISNIK SA 12. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA. 

 
Ad – 3  
Prijedlog Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji 

posebno iskazana potreba na području Grada Gospića 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 

 
Bez rasprave, jednoglasno s 11 glasova „za“ usvojen je PRAVILNIK O STAMBENOM 

ZBRINJAVANJU OSOBA ODREĐENIH STRUKA I ZANIMANJA ZA ČIJIM RADOM POSTOJI 
POSEBNO ISKAZANA POTREBA NA PODRUČJU GRADA GOSPIĆA.  
 

Ad – 4  
Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku natječaja za prodaju građevinske parcele br. 
5 u Zoni poslovnih namjena „Smiljansko polje”  
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 

KRISTINA PRŠA – obrazlažući premetnu točku istaknula je da je gradonačelnik Grada Gospića  24. svibnja o.g. 
donesao Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju građevinske parcele br. 5 u Zoni poslovnih namjena 
„Smiljansko polje“, površine 2.100 m2, a sve sukladno odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima raspolaganja 
nekretninama u vlasništvu Grada Gospića unutar “Zone poslovnih namjena Smiljansko polje. Javni natječaj 
objavljen je 27. svibnja 2022. g. u Večernjem listu, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada. Nakon 
provedenog javnog natječaja,  Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama utvrdilo je da je u predviđenom roku za 
podnošenje ponuda pristigla jedna ponuda i to od ponuditelja BUCO-SPORT d.o.o. iz  Gospića Žabička 13 s 
ponuđenom cijenom od 65.000 kuna. Također je, utvrđeno da predmetna ponuda udovoljava uvjetima provedenog 
natječaja, odnosno cijena za proizvodne djelatnosti po m2 iznosi 30 kn što čini minimalnu cijenu od 63.000 kn, dok 
je ista za uslužne djelatnosti i trgovinu  70,00 kn/m2. Detaljnom analizom pristigle ponude Povjerenstvo je utvrdilo 
da ponuda u potpunosti zadovoljava općim i posebnim uvjetima iz javnog natječaja kao i odredbama Pravilnika 
temeljem kojeg je proveden javni natječaj. Ponuditelj planira izgraditi zatvoreni  proizvodno - skladišni prostor sa 
uredima/smještajnim prostorom za djelatnike ukupne veličine 600 m2, a djelatnost koja se planira obavljati je 
proizvodnja proizvoda od plastike i proizvodnja sportske opreme/igrališta. Otvaranjem proizvodnog pogona planira 
se zaposliti 5 djelatnika. 
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Navedena tvrtka na našem području i području RH-a posluje zadnjih 15 godina te su isti specijalizirani u proizvodnji 
sportske opreme te uređivanju i opremanju sportskih igrališta te im je namjera svoj proizvodni pogon preseliti u 
Zonu poslovnih namjena Smiljansko polje. 
 

JADRANKA PEJNOVIĆ – se osvrće na Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina ističući da jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave prilikom prodaje svojih nekretnina moraju imati mišljenje o procjeni 
vrijednosti nekretnine. Stoga pita otkud se je došlo do cijene od cca 4€/m² te  da li je Povjerenstvo dalo mišljenje na 
utvrđenu cijenu? Također smatra da sukladno odredbama Statuta Grada Gospića o prodaji predmetne nekretnine 
može samostalno odlučivati i gradonačelnik s obzirom da se radi o cijeni od 65.000 kn. Stoga traži da se navedeno 
dodatno pojasni. 
 
 KRISTINA PRŠA – odgovara da gradonačelnik s predmetnom nekretninom ne može samostalno 
raspolagati s obzirom na to da je Pravilnikom o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada 
Gospića unutar Zone poslovnih namjena Smiljansko polje, a koji je usvojilo Gradsko vijeće, decidirano navedeno da 
što se tiče raspolaganja nekretninama u Zoni poslovnih namjena o istome konačnu odluku donosi Gradsko vijeće. 
Istim Pravilnikom su također utvrđene i povoljnije cijene za što lakše privlačenje budućih investitora u Zonu 
poslovnih namjena Smiljansko polje. Tako je utvrđena cijena od 30 m² za obavljanje proizvodne djelatnosti dok je za 
sve druge uslužne, trgovačke i dr. djelatnosti utvrđena cijena od 70,00 kn/m². 
 
 JADRANKA PEJNOVIĆ – smatra da u tom slučaju treba uskladiti odredbe Statuta s predmetnim 
Pravilnikom te da je realno gledajući cijena predmetne nekretnine daleko veća. Također smatra da bi trebalo utvrditi 
tržišnu vrijednost te tako vidjeti koliko Grad subvencionira ovakve aktivnosti.  
 

KRISTINA PRŠA – ističe da je intencija Vijeća kroz predmetne odredbe bila da sve bude transparentno te 
da Vijeće odlučuje o gospodarskom razvoju Grada  Gospića i Zone poslovnih namjena. 

 
SLAVEN STILINOVIĆ – vezano za usklađivanje Statuta i Pravilnika temeljem kojeg se pristupa prodaji 

ove nekretnine, mišljenja je da predmetno ne treba stajati u Statutu s obzirom da se u istome radi o prenošenju 
zakonskih odredbi odnosno o visini sredstava čije raspolaganje je u nadležnosti gradonačelnika odnosno Gradskog 
vijeća. Ističe da se ovdje radi o specifičnom slučaju/iznimci za posebne svrhe a to je poticanje gospodarskog razvoja 
i u tom slučaju Grad Gospić nije iznimka. Naime, brojni gradovi kada potiču gospodarski razvoj na svom području i 
ustrojavaju poslovne zone obično postavljaju druga pravila o raspolaganju nekretninama. Donošenjem predmetnog 
Pravilnika 2015. godine odlučeno je da se nekretninama u Zoni raspolaže na sasvim drugi način tj. ne utvrđuje se 
tržišna cijena nekretnine. Smatra da se u ovom slučaju ne može govoriti o nekim odredbama koje su u suprotnosti sa 
zakonom a pogotovo jer su dio prakse u cijeloj Hrvatskoj.  

Također dodaje da je u nekim drugim slučajevima npr. darovanja, zamjene nekretnine i sl. da nužno doći do 
tržišne cijene nekretnine. S obzirom da je ovdje utvrđena cijena do sad nije bila praksa da se izrađuje poseban 
elaborat vrijednosti nekretnine te je mišljenja da isto nije potrebno no ako se to uvjetuje tada se može razmišljati i o 
takvom načinu raspolaganja nekretninama u Zoni poslovnih namjena.  

Također dodaje, obzirom da se ova nekretnina prodaje pod povoljnijim uvjetima, da Grad ima i dodatne 
mehanizme zaštite kojima se obvezuje budućeg investitora da realizira određeni program/projekt, a ukoliko ga ne 
realizira može doći i do naknadnog raskida ugovora i nazadkupa tog zemljišta od strane Grada Gospića. Na ovaj 
način Grad brine i prati proces što i kako će se realizirati unutar Zone tj. program za koje je dodijeljeno zemljište 
mora biti realiziran.  
 

Nakon provedene rasprave, s 8 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“ usvojena je ODLUKA O IZBORU 
NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU NATJEČAJA ZA PRODAJU GRAĐEVINSKE 
PARCELE BR. 5 U ZONI POSLOVNIH NAMJENA „SMILJANSKO POLJE”. 
 

Ad – 5  
Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja u korist tvrtke HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., 

Elektrolika Gospić, na nekretnini označenoj kao kat. čest. br. 2735 k.o. Gospić 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Bez rasprave, jednoglasno s 11 glasova „za“ usvojena je ODLUKA O OSNIVANJU PRAVA 

GRAĐENJA U KORIST TVRTKE HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., 
ELEKTROLIKA GOSPIĆ, NA NEKRETNINI OZNAČENOJ KAO KAT. ČEST. BR. 2735 K.O. GOSPIĆ. 
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Ad – 6 
Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., 

Elektrolika Gospić, na nekretninama označenim kao kat. čest. br. 2741/1 i 2735 k.o. Gospić 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Bez rasprave, jednoglasno s 11 glasova „za“ usvojen je ODLUKA O OSNIVANJU PRAVA 

SLUŽNOSTI U KORIST TVRTKE HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., 
ELEKTROLIKA GOSPIĆ, NA NEKRETNINAMA OZNAČENIM KAO KAT. ČEST. BR. 2741/1 I 2735 
K.O. GOSPIĆ. 
 

Ad – 7 
Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. 

Zagreb, na nekretninama označenim kao kat. čest. br. 2414, 2415 i 2419 k.o. Brušane 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Bez rasprave, jednoglasno s 11 glasova „za“ usvojena je ODLUKA O OSNIVANJU PRAVA 

SLUŽNOSTI U KORIST TVRTKE HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D. ZAGREB, NA 
NEKRETNINAMA OZNAČENIM KAO KAT. ČEST. BR. 2414, 2415 I 2419 K.O. BRUŠANE. 
 

Ad – 8 
Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. 

Zagreb, na nekretninama označenim kao kat. čest. br. 553, 558, 570 i 577 k.o. Debelo Brdo 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Bez rasprave, jednoglasno s 11 glasova „za“ usvojena je ODLUKA O OSNIVANJU PRAVA 

SLUŽNOSTI U KORIST TVRTKE HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D. ZAGREB, NA 
NEKRETNINAMA OZNAČENIM KAO KAT. ČEST. BR. 553, 558, 570 I 577 K.O. DEBELO BRDO. 

 
Ad – 9 
Prijedlog Odluke o osnivanju prava stvarne služnosti za potrebe izgrađenog plinovodnog sustava Like i 

Dalmacije, III. dijela sustava od MČS-3 Gospić do PČ/MRS Benkovac DN 500/75 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
JOSIP MARKOVIĆ – obrazlažući predmetnu Odluku navodi da se ovdje radi o plinovodu prema 

Dalmaciji uz autoput i koji je već izgrađen. Predmetni plinovod prelazi preko čestica u vlasništvu Grada te je istima 
potrebno dati pravo služnosti kako bi se riješili retroaktivno imovinsko-pravni odnosi.  

Što se tiče plaćanja naknade za predmetno pravo služnosti dodaje da je zakonom propisano da kada se radi i 
o infrastrukturi koja je u vlasništvu države da se u tom slučaju ista ne naplaćuje.  

 
JOSO VRKLJAN – traži da se Vijeće informira o plinofikaciji koja se trenutno radi. 
 
KRISTINA PRŠA – vezano za upit g. Vrkljana odgovara da je Ličko-senjska županija potpisala ugovor o 

koncesiji na 50 godina za plinofikaciju Grada Gospića i Grada Otočca s tvrtkom EVN. U tijeku su radovi tzv. faze II 
(od ukupno XI faza) u gradu Gospiću. U ovoj fazi radovi se izvode u Bilajskoj ulici do Calcita koji bi se trebao 
spojiti na predmetni sustav kao i Bolnica. Na ovaj način bit će omogućeno institucijama i građanima grada Gospića 
da se spoje na plinovodni sustav.  

 
Nakon provedene rasprave, jednoglasno s 11 glasova „za“ usvojena je ODLUKA O OSNIVANJU 

PRAVA STVARNE SLUŽNOSTI ZA POTREBE IZGRAĐENOG PLINOVODNOG SUSTAVA LIKE I 
DALMACIJE, III. DIJELA SUSTAVA OD MČS-3 GOSPIĆ DO PČ/MRS BENKOVAC DN 500/75. 

 
Ad – 10 
Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra - puta na dijelu nekretnine označene kao k.č. br. 553, k.o. 

Debelo Brdo 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
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Bez rasprave, jednoglasno s 11 glasova „za“ usvojena je ODLUKA O UKIDANJU STATUSA 
JAVNOG DOBRA - PUTA NA DIJELU NEKRETNINE OZNAČENE KAO K.Č. BR. 553, K.O. DEBELO 
BRDO. 

 
Ad – 11 
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Grada Gospića 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Bez rasprave, jednoglasno s11 glasova „za“ usvojena je ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O 

JAVNIM PRIZNANJIMA GRADA GOSPIĆA. 
 
Ad – 12 
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u 2022. godini 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Na prijedlog Odluke kratko se osvrnuo vijećnik  
PAJO BRKLJAČIĆ – istaknuvši da je dobro da je postignut dogovor vezan za dodjelu javnih priznanja. 

Smatra dobrim i pohvalnim da se branitelji ne zaboravljaju jer se radi o velikom čovjeku i domoljubu.  
 
Bez rasprave, jednoglasno s 11 glasova „za“ usvojena je ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O BROJU 

I VRSTI JAVNIH PRIZNANJA GRADA GOSPIĆA U 2022. GODINI. 
 

Ad – 13 
Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe za razdoblje travanj - lipanj 2022. godine i donošenje 
Zaključka o primanju na znanje Izvješća 
 
KARLO STARČEVIĆ – vezano za predmetno Izvješće u  istaknuo je da je u razdoblju travanj – lipanj iz 

sredstva proračunske zalihe Grada Gospića za 2022. godinu utrošeno  ukupno 2.000 kuna i to KINOLOŠKOJ UDRUZI 
„VELEBIT“ GOSPIĆ  za sufinanciranje troškova održavanja Državne utakmice u gateru na divlju svinju.  
 

 
Jednoglasno s 11 glasova „za“ donesen je ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE IZVJEŠĆA O 

KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE TRAVANJ - LIPANJ 2022. 
GODINE. 
 
KLASA: 024-01/22-01/11 
URBROJ: 2125/01-01-22-02 
  

Sjednica završila s radom u 11.35  sati. 
 

 
 

    ZAPISNIČAR       PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 

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