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Z A P I S N I K 
s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića održane dana 07. rujna 2022. godine, 

u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, Budačka 55, s početkom u 15.00 sati 
 

Sjednici su nazočni članovi Gradskog vijeća: 
 

1. Ana – Marija Zdunić,  5. Josip Župan,   9.    Pajo Brkljačić,   
2. Nada Alić,   6. Ivica Tomljenović,  10.  Ivica Kovačević,   
3. Mario Stilinović,   7. Velimir Štimac,   11.  Jadranka Pejnović,   
4. Marko Sokolić,    8. Anela Serdar Pašalić,  12.  Stipo Lukač.  

             
Sjednici nisu nazočni članovi Gradskog vijeća: 
 

1. Josip Šaban, ispričao se,  
2. Joso Vrkljan, ispričao se,  
3. Alen Zorić, ispričao se.   

 
Sjednici su još nazočni: 
 

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

 
Pročelnik – tajnik g. Stilinović  utvrdio je kvorum te konstatirao da je na 15. sjednici nazočno 12, a odsutna 3 

člana Vijeća te da se mogu donositi pravovaljane odluke. 
 
Predsjednica Vijeća Ana-Marija Zdunić pozdravila je nazočne te je za 15. sjednicu, prije usvajanja predloženog 

dnevnoga reda, predložila dopunu istoga s točkama: 
 
1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o početku mirovanja mandata člana Gradskog vijeća i početku 

obnašanja mandata zamjenika člana Gradskog vijeća te donošenje Zaključka o primanju na znanje 
Izvješća Mandatnog povjerenstva i Odluke o početku mirovanja mandata člana Gradskog vijeća i početku 
mandata zamjenika člana Gradskog vijeća;  
Izvjestitelj: JOSIP ŠABAN 

 
11 Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja za upućivanje prijedloga 

Vladi RH za utvrđivanje interesa Republike Hrvatske  
        Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ 
 

Uz predloženu dopunu - Izvješće Mandatnog povjerenstva - dodatno je pojasnila da je 5. rujna o.g. zaprimila zahtjev 
vijećnika Nikole Šimunića, za stavljanjem vijećničkog mandata u mirovanje iz osobnih razloga. Također, istog 
datuma je zaprimljena i obavijest političke stranke LiPO kojom se slijedom stavljanja mandata u mirovanje 
imenovanog vijećnika, a na temelju članka 81. stavka 2. Zakona o lokalnim izborima, za zamjenika određuje Ivica 
Kovačević, neizabrani kandidat s liste s koje je izabran i vijećnik koji stavlja mandat u mirovanje. 
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Po navedenim podnescima postupalo je Mandatno povjerenstvo, te se stoga i predlaže predmetna dopuna Dnevnoga 
reda.  

Nakon navedenoga, jednoglasno s 12 glasova “za” usvojena je predložena dopuna Dnevnoga  reda. 
 
 - Izvješće Mandatnog povjerenstva o početku mirovanja mandata član Gradskog vijeća i početku obnašanja 
mandata zamjenika člana Gradskog vijeća te donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća Mandatnog 
povjerenstva i Odluke o početku mirovanja mandata člana Gradskog vijeća i početku mandata zamjenika člana 
Gradskog vijeća 
i 
 - prijedlog Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja za upućivanje prijedloga Vladi RH za utvrđivanje interesa 
Republike Hrvatske 
 
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 člana Gradskog vijeća i početku obnašanja 

mandata zamjenika člana Gradskog vijeća te donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća 
Mandatnog povjerenstva i Odluke o početku mirovanja mandata člana Gradskog vijeća i početku mandata 
zamjenika člana Gradskog vijeća; (dopuna dnevnoga reda) 

        Izvjestitelj: JOSIP ŠABAN 
2. Aktualni sat; 
3. Usvajanje Zapisnika sa 13. i 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića; 
4. Razmatranje i usvajanje II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu i projekcija za 

2023 i 2024. godinu; 
       Izvjestitelj:KARLO STARČEVIĆ 
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna 

Grada Gospića za 2022. godinu; 
       Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ 
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Gospića za 2022. godinu; 

Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ 
7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za prijavu na LAG Natječaj iz Lokalne 

razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014-2020. Za provedbu Mjere 7.4.1. „Ulaganja u 
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ koja je usklađena s tipom operacije 
7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.; 

       Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ 
8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama; 
       Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 
9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića Pahuljica o vrstama i opsegu redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za područje 
Grada Gospića u pedagoškoj godini 2022./2023.; 

       Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ 
10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o imenovanju ravnateljice Kulturno Informativnog Centra 

Gospić, javne ustanove za kulturu; 
       Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ 
11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja za upućivanje prijedloga 

Vladi RH za utvrđivanje interesa Republike Hrvatske (dopuna dnevnoga reda) 
              Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ 
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Jednoglasno s 12 glasova “za” usvojen je predloženi Dnevni red. 

Ad – 1 Izvješće Mandatnog povjerenstva o početku mirovanja mandata člana Gradskog vijeća i početku 
obnašanja mandata zamjenika člana Gradskog vijeća te donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća 
Mandatnog povjerenstva i Odluke o početku mirovanja mandata člana Gradskog vijeća i početku mandata 
zamjenika člana Gradskog vijeća; 

 
Predmetno Izvješće podnesla je članica Mandatnog povjerenstva gđ. Anela Serdar Pašalić, obzirom da na sjednici 
nije nazočan predsjednik Mandatnog povjerenstva g. J. Šaban. 
 
ANELA SERDAR PAŠALIĆ - podnesla je nazočnima Izvješće Mandatnog povjerenstva sastavljeno i utvrđeno na 4.  
sjednici Povjerenstva održanoj dana 06. rujna 2022. godine, pri čemu je istaknula da je isto utvrdilo da je Nikola 
Šimunić sukladno članku 79. Zakona o lokalnim izborima, podnio zahtjev za stavljanje mandata u mirovanje, iz 
osobnih razloga. Zahtjev je zaprimljen 05. rujna 2022. godine. Nikola Šimunić započeo je obnašati mandat člana 
Gradskog vijeća dana 15. lipnja 2021. godine, kao izabrani član s kandidacijske liste političke stranke LiPO. Prema 
članku 81. stavku 2. Zakona o lokalnim izborima, člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi 
političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu 
miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj liste. Nastavno na navedeno, dana 05. rujna 2022. 
godine zaprimljen je dopis političke stranke LiPO, kojim se predlaže da zamjenik Nikoli Šimuniću bude Ivica 
Kovačević iz Gospića, Vjenceslava Novaka 10. 
Shodno tome, Mandatno povjerenstvo utvrdilo je da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti te da s danom 05. rujna 
2022. godine Nikoli Šimuniću mandat u Gradskom vijeću miruje, a da istim danom, tj., 05. rujna 2022. godine Ivica 
Kovačević počinje obnašati mandat zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Gospića. 
Stoga Mandatno povjerenstvo predlaže Gradskom vijeću Grada Gospića da donese odluku o početku mirovanja 
mandata člana Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća za imenovane osobe 
te da primi predloženo Izvješće na znanje. 

Temeljem podnesenoga Izvješća izabranom članu Gradskog vijeća Grada Gospića, Nikoli Šimuniću, s danom 05. 
rujna 2022. godine počeo je mirovati mandat člana Gradskog vijeća, iz osobnih razloga, te je s danom 05. rujna 
2022. godine  počeo teći mandat zamjeniku člana Gradskog vijeća g. Ivici Kovačeviću. 

 
Nakon podnesenog Izvješća i polaganja Prisege zamjenika člana g. Kovačevića, 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 ČLANA 
GRADSKOG VIJEĆA I POČETKU MANDATA ZAMJENIKA ČLANA GRADSKOG VIJEĆA. 

 
Ad – 2  Aktualni sat 

  Nije bilo pitanja. 

Ad – 3  
 Bez primjedbi, jednoglasno s 12 glasova „za“ usvojeni su: 
 
• ZAPISNIK SA 13.SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA  
• ZAPISNIK SA 14. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA. 
 
Ad – 4  
Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu i projekcija za 2023 i 2024. 
godinu; 

 Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
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KARLO STARČEVIĆ– obrazlažući predmetnu točku dnevnoga reda navodi osnovne izmjene zbog koji se pristupa 
Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu. Tako navodi da je  u članku 1. došlo je do 
tehničke pogreške u stupcu Plan 2022. i stupcu Novi plan gdje umjesto „-50.000 “ treba stajati  „50.000 “, 
predmetnim izmjenama  tehnička pogreška je ispravljena. U članku 2. u tablici  iza  konta „547 Otplata glavnice 
primljenih zajmova od drugih razina vlasti dodaje se točka „C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH 
GODINA“ i razrada istih po kontu „9 Vlastiti izvori“  do treće razine  računskog plana. Prema predloženim 
izmjenama i dopunama Proračuna Grada Gospića za 2022. g. ukupni prihodi i primici smanjuju za 20.744.170  kn i 
sad iznose 139.570.989  kn, te  se za isti iznos smanjuju i ukupni rashodi i izdaci a prvenstveno zbog kašnjenja 
radova širokopojasne mreže odnosno za isto se umanjuju i prihodi iz Fondova EU. 
 U Upravnom odjelu za samoupravu i upravu u Glavi - Gospodarstvo, poljoprivreda i turizam, Program - Poticanje 
razvoja gospodarstva, poljoprivrede i turizma, Tekući projekt - Gospić smart city rashodi se povećavaju za 338.750 
kn. Radi se o sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za uspostavu komunikacije između Grada 
Gospića i građana putem centralnog gradskog „service deska“. Projekt potiče razvoj pametnih i održivih rješenja i 
usluga te digitalnu javnu upravu a trebao bi biti gotov do kraja 2022. god. Kod Programa Predškolski odgoj i 
obrazovanje sredstva se povećavaju za 457.451 kn jer se otvara tekući projekt - Sretni mališani u iznosu od 407.451 
kn. Projekt je prijavljen na poziv Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike „Nastavak 
unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“. Ugovor za navedeni projekt 
vrijedan je 1.005.888 kn i u cijelosti je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda a traje do 23. kolovoza 
2023. god. Nositelj projekta je Grad Gospić, a partneri u provedbi su Dječji vrtić Pahuljica i Općina Perušić. U istom 
programu otvara se i Tekući projekt - Sufinanciranje boravka djece u iznosu od 50.000 kn. Pojašnjava da su 
prethodnih godina Grad Gospić i Dječji vrtić Pahuljica uspijevali  pronaći mogućnosti i osigurati smještaj svih 
polaznika koji su ostvarili pravo upisa, međutim u pedagoškoj godini 2022./2023. uvjete za upis djece u dječji vrtić 
nije ostvarilo ukupno 26-ero djece. Radi iznalaženja rješenja za upis sve djece otvara se novi privatni vrtić u 
pješačkoj zoni ulice V. Velebita gdje bi Grad Gospić sufinancirao 525,00 kn mjesečno za svako upisano dijete, a 
osiguralo bi se i otvaranje novih radna mjesta. 
Nadalje, u Upravnom odjelu za komunalnu djelatnost i zaštitu okoliša, dolazi do smanjenja sredstava u Glavi-
Komunalna djelatnost, Program - Izgradnja komunalne infrastrukture, Kapitalni projekt Izgradnja parkirališta na 
području grada Gospića i Kapitalni projekt Rekonstrukcija ceste u ulici P.F.Biničkog te se ista  prenose na Kapitalni 
projekt Izgradnja malonogometnog igrališta u iznosu od 700.000 kn. Navedeni projekti kod kojih dolazi do 
smanjenja sredstava su u planu – Sanacija i rekonstrukcija cesta te bi se trebali realizirati u idućoj godini sredstvima 
resornog Ministarstva. 
Za kapitalni projekt Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Grada Gospića, Otočca i Općine P. 
Jezera (PRŠI) u Upravnom odjelu za komunalnu djelatnost i zaštitu okoliša  planiraju se primici od zaduživanja kod 
HBOR u iznosu od  10 mil. kn te se  smanjuju rashodi u iznosu 21.981.871 kn, kao što je već uvodno navedeno. 
Ostatak zaduženja planira se u projekciji za 2023. godinu u iznosu od 15.000.000 kn.  
U istom upravnom tijelu,  Glavi - Zaštita okoliša, Kapitalni projekt - Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje 
otpada povećavaju se sredstva za 491.000 kn te sada iznose 641.500 kn. Odlukom Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost Gradu su odobrena sredstva za nabavu komunalne opreme u visini od 491.500 kuna te je 
potpisan Ugovor o sufinanciranju. Kroz projekt će se nabaviti nova komunalna oprema: 500 zelenih spremnika od 
120 l, 200 zelenih spremnika od 240 l i 100 zelenih spremnika od 1100 l a razlika sredstava u iznosu od 150.000 
kuna osigurana je u Proračunu Grada Gospića. 

IVICA KOVAČEVIĆ – pita da se pojasni o kojim se parkiralištima radi gdje dolazi do smanjivanja sredstava za ove 
namjene? Navodi da se osvrće na predložene izmjene i dopune Proračuna upravo zbog uvodnih  navoda 
gradonačelnika vezano za kašnjenje radova na izgradnji širokopojasnog interneta. Stoga se osvrće na izmjenu koja se 
odnosi na zaduženje planirano za realizaciju ovog projekta podsjećajući da su članovi stranke LiPO podržali 
navedeni projekt. Također podsjeća da nisu podržali Odluku o promjeni načina financiranja navedenog projekta 
odnosno Odluku o zaduživanju u iznosu od 25 mil. kn. Pojašnjava da je podržana Odluka gdje se je išlo u realizaciju 
projekta osnivanjem tvrtke Tesla net zajedno s Otočcem i P. Jezerima, također je podržana i Odluka gdje je jedini 
osnivač društva Tesla net Grad Gospić. Međutim u tim odlukama nije bila navedena financijska konstrukcija već je 
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bio naveden samo temeljni kapital. Odluka o zaduživanju od 25 mil. kn nije podržana jer nije dobra ideja da Grad 
Gospić samostalno preuzima obveze ovolikog zaduživanja, a ujedno i realizaciju projekta koji su napustili Otočac i 
P. Jezera, čime je sav teret pao na Grad Gospić i njegove građane. Smatra da je zaduženje od 25 mil. kn preveliko za 
Grad te da je u budućnosti vrlo upitna otplata tog zaduživanja od 1,8 mil. kn godišnje.  

Što se tiče prijenosa sredstava s projekta rekonstrukcije parkirališta na projekt malonogometnog igrališta 
ističe da podržavaju izgradnju istoga ali isto tako i rekonstrukciju parkirališta. Smatra da je Grad morao iznaći 
sredstva i krenuti u rekonstrukciju te ulice koja se nalazi u samom centru grada i u kojoj vlada prometni kaos.  

Iz navedenih razloga ističe da neće podržati predmetnu točku dnevnoga reda kao ni Odluku o izvršenju 
Proračuna.  

 
KARLO STARČEVIĆ – odgovara da se radi o osiguravanju parkirališnih mjesta u ulici P.F. Biničkog prema 

policiji.  Vezano za tvrtku Tesla net i zaduženje pojašnjava začetke osnivanja te tvrtke u kojoj je u početku Grad 
Gospić imao većinski udio. Međutim iz nepoznatih razloga došlo je do nesuglasica te su manjinski partneri htjeli 
sjedište tvrtke izmjestiti u Otočac ili Korenicu. Grad Gospić to nije mogao dozvoliti kao većinski vlasnik. Tvrtka će 
eventualno imati 4-5 zaposlenih a ne 50 kao što su zamišljali neki od manjinskih partnera. Nakon svega, partneri su 
odustali od navedenog projekta, a Grad Gospić je nastavio s realizacijom ili bi u suprotnom morao platiti penale od 
minimalno 25 % vrijednosti projekta (tj. oko 25 mil. kn). U ovom trenutku nije poznato hoće li biti potreban 
cjelokupni iznos zaduženja od 25 mil. kn, što svakako ovisi o broju priključaka, a prema trenutnim spoznajama za 
očekivati je da se neće iskoristiti više od 10-15 mil. kn. Što se tiče otplate predmetnog zaduženja u ovom trenutku ne 
vidi nikakvih problema.  

Što se tiče ulice P.F. Biničkog slaže se da je istu trebalo urediti još prije 30 godina, međutim ista je stavljena 
u novi projekt Ministarstva mora, pr. i inf. Uskoro će se održati i sastanak s ministrom i očekuje se odobrenje 
sredstava za navedenu ulicu prema novom troškovniku u iznosu od oko 700.000 kn te će sanacija započeti ove 
godine, a ako ne onda na proljeće zasigurno.  

 
MARIO STILINOVIĆ – vezano za temu širokopojasnog internet navodi da su članovi HDZ-a na sjednicama 

Vijeća jasno iznesli svoja stajališta te iskazali zabrinutost u trenutku kada došlo do otkazivanja suradnje s Otočcem i 
P. Jezerima i kada je Grad Gospić u potpunosti projekt preuzeo na sebe. Tada je također istaknuto da se takva opcija 
prihvaća s dozom zabrinutosti u svezi zaduženja  međutim isto tako se smatra da je taj projekt otišao predaleko te da 
ne bi bilo dobro da se u tom trenutku odustane od istoga. Razlog podrške je taj što projekt sa sobom nosi i određeni 
napredak za ovaj grad te je isti u tom smislu i trenutku podržan. Nije mu jasan navod g. Kovačevića koji navodi da 
su vijećnici podržali prve dvije odluke o osnivanju tvrtke Tesla net, a nisu podržali zaduženje. Smatra da ako se je 
nešto odlučilo podržati onda mora postojati svijest da to treba i uraditi te za isto osigurati i financijska sredstva. Očito 
je da se projekt ne može realizirati bez kredita te je iz tih razloga i podržano zaduženje od 25 mil. kn. Smatra da ako 
se je projekt podržao u početku da je onda svakako trebalo razmisliti kako će se isti i financijski realizirati.  

 
IVICA KOVAČEVIĆ – navodi da su vijećnici stranke LiPO podržali prve dvije odluke u kojima nije bila 

iskazana financijska konstrukcija. Financijska konstrukcija po prvi put se razmatra tek kod donošenja Odluke o 
zaduživanju i kada je zatraženo da se pojasni činjenica da sve obveze preuzima Grad Gospić.   
 

Nakon provedene rasprave,s10 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“ usvojene su II. IZMJENE I DOPUNE 
PRORAČUNA GRADA GOSPIĆA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023 I 2024. GODINU.  

 
Ad – 5  
Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2022. 

godinu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Bez rasprave, s 10 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“ usvojena je ODLUKA O I. IZMJENAMA I 

DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA GOSPIĆA ZA 2022. GODINU. 
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Ad – 6 
Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Gospića za 2022. godinu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
KARLO STARČEVIĆ – vezano za predmetnu Odluku istaknuo je da su u obrazloženju navedene investicije 

u iznosu od 3,8 mil. kn za koje će se realizirati predmetno zaduženje. Navodi da su tu  troškovi za realizaciju 
projekta atletske staze koji su povećani za milijun kn u odnosu na plan, te za koji nisu osigurana dodatna sredstva. 
Nadalje tu je i pred financiranje izgradnje reciklažnog dvorišta koje je u fazi završetka u iznosu od 784,000 kn. Ovaj 
dio Grad mora isfinancirati kako bi se mogla povući preostala sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša. Treća investicija 
za koju je potrebno osigurati sredstva predmetnim zaduženjem su sredstva za realizaciju projekta novog igrališta s 
umjetnom travom na stadionu Balinovac u iznosu od 402.730 kn. Posljednja stavka se odnosi na sredstva prema 
Komunalcu d.o.o. koji je radio poučne staze na području Grada za koje do danas nije dobio sredstva od strane 
Agencije za plaćanje, već je sve troškove u iznosu od 1,5 mil. kn sam podmirio i ovo je svakako trenutno 
premošćenje dok se ne dobije novac od navedene Agencije. Činjenica je da u ovom trenutku nema proračunskih 
sredstava te se mora pristupiti realizaciji kratkoročnog kredita u iznosu od oko 3,4 mil. kn a koje će Grad dobiti 
natrag za dogledno vrijeme. Navedeno bi trebalo realizirati do kraja godine kako bi se zaključni račun mogao predati 
Agenciji za plaćanje i Fondu za zaštitu okoliša kako bi se došlo do povrata novca.  

 
Vezano za prethodne tri točke dnevnoga reda (Ad–4, Ad–5 i Ad-6) predsjednica Vijeća gđa. Zdunić 

upoznala je nazočne da je iste razmatrao i Odbor za proračun i financije na sjednici održanoj 06. rujna 2022. god. te 
da je na iste svojim Zaključkom dao pozitivno mišljenje.  

 
IVICA KOVAČEVIĆ –na predmetnu Odluku se osvrnuo istaknuvši da kada postoje problemi s likvidnošću 

da se tada poseže za brzim rješenjima kao što je kratkoročno zaduživanje. Dodaje da je nerealno očekivati povećanje 
prihoda u navedenom periodu, kako bi se podmirila ionako već velika zaduženja i obveze. Prihodovna strana 
proračuna je smanjena a rashodovna se povećava zbog povećanja troškova poslovanja i taj dio je razumljiv. 
Međutim, to nije kratkoročan trend već će se isti prema svim relevantnim predviđanjima i nastaviti. Iz navedenih 
razloga vijećnici stranke LiPO bit će protiv Odluke o dodatnom zaduživanju građana.  

 
S 9 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“ usvojena je ODLUKA O KRATKOROČNOM ZADUŽIVANJU GRADA 

GOSPIĆA ZA 2022. GODINU. 
 
Ad – 7 
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za prijavu na LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije 

LAG-a LIKA za razdoblje 2014-2020. Za provedbu Mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje 
lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 
infrastrukturu “koja je usklađena s tipom operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.; 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Bez rasprave, jednoglasno s 12 glasova „za“ usvojena je ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA 

PRIJAVU NA LAG NATJEČAJ IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-A LIKA ZA RAZDOBLJE 2014-2020. 
ZA PROVEDBU MJERE 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH 
TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE 
AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“ KOJA JE USKLAĐENA S TIPOM OPERACIJE 7.4.1. IZ 
PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA RH 2014. – 2020. 

 
Ad – 8 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
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Bez rasprave, jednoglasno s 12 glasova „za“ usvojena je ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA. 

 
Ad – 9 
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o vrstama i 

opsegu redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za područje Grada Gospića u pedagoškoj godini 
2022./2023. 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Bez rasprave, jednoglasno s 12 glasova „za“ usvojena je ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA 

ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA PAHULJICA O VRSTAMA I OPSEGU REDOVITOG 
PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PODRUČJE GRADA GOSPIĆA U PEDAGOŠKOJ 
GODINI 2022./2023. 

 
Ad – 10 
Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za 

kulturu; 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Bez rasprave, jednoglasno s 12 glasova „za“ usvojena je ODLUKA O IMENOVANJU RAVNATELJICE 

KULTURNO INFORMATIVNOG CENTRA GOSPIĆ, JAVNE USTANOVE ZA KULTURU. 
 
Ad – 11 
Prijedlog Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja za upućivanje prijedloga Vladi RH za utvrđivanje 

interesa Republike Hrvatske 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
KARLO STARČEVIĆ – pojasnio je predloženu Odluku istaknuvši da se ovdje radi o tzv. projektu „Šetnica“ 

koji je zajednički projekt Grada i Hrvatskih voda. Nakon izrade konačne geodetske snimke došlo se je do zaključka 
da je ostalo nekoliko čestica koje su privatne i koje pripadaju vodnom dobru zbog čega se ne može ishoditi 
građevinska dozvola. Stoga Grad mora izvlastiti predmetne čestice jer se nisu uspjeli pronaći vlasnici istih, dok je za 
preostale s vlasnicima sklopljena nagodba i to uglavnom u  smislu darovanja. Ovim izvlaštenjem bilo bi obuhvaćeno 
oko pet čestica. Sredstva u iznosu od 9,8 mil. kn za izgradnju Šetnice osigurana su u Hrvatskim vodama. 

 
MARKO SOKOLIĆ – osvrće se na jednu česticu navedenu kao vlasništvo M.I. te navodi da navedena osoba 

živi u Posedarju, te traži da se provjeri ulazi li imenovani vlasnik u predmetna izvlaštenja. 
 
KARLO STARČEVIĆ – dodaje da će se predmetni slučaj dodatno provjeriti. 

 
Bez rasprave, jednoglasno s 12 glasova „za“ usvojen je ZAKLJUČAK O DAVANJU POZITIVNOG 

MIŠLJENJA ZA UPUĆIVANJE PRIJEDLOGA VLADI RH ZA UTVRĐIVANJE INTERESA REPUBLIKE 
HRVATSKE. 

 
KLASA: 024-01/22-01/13 
URBROJ: 2125/01-01-22-02  

Sjednica završila s radom u 15.44 sati. 
 
ZAPISNIČAR       PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 

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