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Z A P I S N I K 
s 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića održane dana 02. studenoga 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,  6. Velimir Štimac,  11. Alen Zorić,   
2. Nada Alić,   7. Anela Serdar Pašalić,  12. Jadranka Pejnović,   
3. Mario Stilinović,   8.Tomislav Vrkljan,  13. Stipo Lukač.  
4. Marko Sokolić,    9. Pajo Brkljačić,   
5. Ivica Tomljenović,                           10.  Ivica Kovačević,      

       
Sjednici nisu nazočni članovi Gradskog vijeća: 
 

1. Josip Šaban, ispričao se, 
2. Josip Župan, ispričao se.  

   
Sjednici su još nazočni: 
 

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

 
Pročelnik – tajnik g. Stilinović  utvrdio je kvorum te konstatirao da je na 16. sjednici nazočno 13, a odsutna 2 

člana Vijeća te da se mogu donositi pravovaljane odluke. 
 

Predsjednica Vijeća Ana-Marija Zdunić pozdravila je nazočne te je za 16. sjednicu predložila sljedeći: 
 

Dnevni red 

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 

2. Aktualni sat; 
3. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića; 
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 

razdoblje od 01. 01. 2022. do 30. 06. 2022. godine; 
Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ 
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Gospića; 

Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ 
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6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Gospića za 
razdoblje 2016.-2020. godine; 
Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ 

7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne 
usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Gospića; 

 Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 
8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi; 

   Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 
9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu; 

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

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 
11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama; 

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 
12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o određivanju vrijednosti boda 

komunalne naknade (B); 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih 
životinja na području Grada Gospića; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

14. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih 
ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

15. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente Grada Gospića; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

16. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HRVATSKA 
ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

17. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg 
vrtića Pahuljica  
Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ 

18. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada 
Gospića javnim pozivom;  

      Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ 
19. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za stipendije 

Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ 
20. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe za razdoblje srpanj - rujan 2022. godine i donošenje 

Zaključka o primanju na znanje Izvješća 
Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ 

 
 KARLO STARČEVIĆ – predlaže da se s dnevnoga reda skine/izostavi točka 7. Prijedlog  Odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada 
Gospića zato što su u istoj evidentirane određene pogreške te ista zahtjeva određene ispravke i doradu.  
 

Predsjednica Vijeća Ana-Marija Zdunić, nakon podnesenog obrazloženja gradonačelnika g. Starčevića,  
predložila je da se s Dnevnoga reda izostavi točka:  
  
7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge 
sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Gospića; 
              Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 
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Jednoglasno s 13 glasova “za” usvojen je prijedlog da se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 

o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Gospića izostavi/skine s 
Dnevnoga reda. 

Nakon prethodno navedenog, predsjednica Vijeća Ana-Marija Zdunić za 16. sjednicu, predložila je sljedeći 
izmijenjeni: 
 

Dnevni red 

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 

2. Aktualni sat; 
3. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića; 
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje 

od 01. 01. 2022. do 30. 06. 2022. godine; 
Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ 

5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Gospića; 
Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ 

6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Gospića za razdoblje 
2016.-2020. godine; 
Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ 

7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

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

10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne 
naknade (B); 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja 
na području Grada Gospića; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i 
načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

14. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente Grada Gospića; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

15. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HRVATSKA 
ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb; 
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ 

16. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića 
Pahuljica  
Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ 
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17. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada 
Gospića javnim pozivom;  
Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ 

18. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za stipendije 
Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ 
19. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe za razdoblje srpanj - rujan 2022. godine i donošenje 

Zaključka o primanju na znanje Izvješća 
Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ 

 
Jednoglasno s 13 glasova “za” usvojen je predloženi (izmijenjeni)  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 5. 
sjednici Povjerenstva, održanoj 21. listopada 2022.godine. Pri tom je istaknula da je Joso Vrkljan  dana 07. rujna 
2022. godine, sukladno članku 79. Zakona o lokalnim izborima, podnio zahtjev za stavljanje mandata u mirovanje, iz 
osobnih razloga. Joso Vrkljan započeo je obnašati mandat člana Gradskog vijeća dana 15. lipnja 2021. godine, kao 
izabrani član s kandidacijske liste političke stranke Hrvatske demokratske zajednice (HDZ). Prema članku 81. st. 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 13. listopada 2022. godine 
zaprimljena je Odluka političke stranke Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), kojom se predlaže da zamjenik Josi 
Vrkljanu bude neizabrani kandidat s iste liste naveden pod rednim brojem 7., Tomislav Vrkljan iz Gospića, 
Smiljanska ulica 96. Shodno tome, Mandatno povjerenstvo utvrdilo je da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti te da 
s danom 07. rujna 2022. godine Josi Vrkljanu mandat u Gradskom vijeću miruje, a da s danom  13. listopada 2022. 
godine Tomislav Vrkljan počinje obnašati mandat zamjenika člana 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, Josi Vrkljanu, s danom 07. rujna 
2022. godine počeo je mirovati mandat člana Gradskog vijeća, iz osobnih razloga, te je s danom 13. listopada 2022. 
godine  počeo teći mandat zamjeniku člana Gradskog vijeća Tomislavu Vrkljanu. 

 
Nakon podnesenog Izvješća i polaganja Prisege zamjenika člana g. Vrkljana, predsjednica Vijeća gđa. 

Zdunić je konstatirala da je jednoglasno s 13 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  

Za postavljanje pitanja prijavili su se vijećnici P. Brkljačić, I. Kovačević. 
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1. PAJO BRKLJAČIĆ – za početak pohvaljuje izvršnu vlast na ažurnosti vezanoj za izgradnju nogostupa pokraj 
gradskog groblja. Nadalje se osvrće i apelira na ogradu duž gradske tržnice (od ribarnice do kioska) koja je u dosta 
lošem stanju da se ista sanira ili jednostavno ukloni. Smatra da je okoliš na tržnici koja je nova i uređena u dosta 
lošem stanju.  

KARLO STARČEVIĆ – ističe da je problem ograde kod tržnice uočen te da se ista planira riješiti, međutim 
isto nije učinjeno zbog nedostatka sredstava. Očekuje da će navedeno biti riješeno za 2-3 mjeseca ili do najkasnije 
na proljeće. 

 
2. IVICA KOVAČEVIĆ – navodi da se je često moglo čuti kako je Grad Gospić vrlo transparentan kada se  
radi o financijama. Kako bi se izbjegle špekulacije koje su se pojavile vezano za sudski spor između Grada i jedne 
privatne tvrtke i iznosima od 1do 5 milijuna kuna i koje traju i dan danas,  postavlja pitanje vezano za postojeći 
gradski spor sa zajednicom sportova Grada Gospića. 
 Sve sporove koji se vode i koje Grad izgubi smatra izgubljenim ne samo za instituciju Grada već za sve 
građane Grada Gospića. Stoga konkretno pita da li je Grad Gospić zaprimio presudu Trgovačkog suda iz Rijeke, da 
li je reagirao na zakonski žalbeni rok od 14 dana tj. ako nije s obzirom na to da  je presuda pravomoćna, te koliki je 
ukupni iznos čitavog sudskog spora? Poznato je da se radi o 97.000 kn, te pita jeli to uistinu cjelokupan iznos, da li 
na isti idu zatezne kamate, sudski troškovi, eventualne usluge odvjetničkog ureda i sl.. Moli da se da konkretan 
odgovor vezan isključivo na navedeni sudski spor.  
 
 KRISTINA PRŠA – vezano za upit o zajednici sportova ističe da su u više navrata isticane nepravilnosti u 
radu zajednice. Što se tiče utroška sredstava iz proračuna Grada navodi da se moraju poštivati zakonske i 
podzakonske odredbe tj. procedure i propisi, a što navedena zajednica nije činila i iz tih razloga je Grad u više 
navrata se očitovao u javnosti. Grad je također putem medija saznao da postoji tužba/proces protiv Grada i u kome 
Grad nije sudjelovao ni na jednom ročištu. Po saznanjima ishoda tužbe pokrenuta je interna istraga u kojoj se 
utvrđuje iz kojih razloga i zašto je došlo do propusta da je presuda donesena zbog ogluhe takva kakva jest. Radi se o 
iznosu od 97.424,68 kn zajedno sa kamatama i isti se smatra dugom Grada koji u naravi ne postoji. Kada se utvrdi iz 
kojih razloga do nikoga iz Grada nije došao niti jedan poziv za navedeni sudski proces, Grad će se o istome 
očitovati i to prijaviti. Što se tiče zajednice sportova nepravilnosti postoje i dalje te su prijavljene svim nadležnim 
institucijama koje moraju dati odgovor o istom te će se nakon toga moći raspravljati o svim problemima u zajednici 
a ne samo o jednoj presudi. Utvrđene nepravilnosti su evidentirane te će iste i napismeno biti i uručene vijećniku 
Kovačeviću. 
 Što se tiče dugovanja tvrtki Millem Grad je u siječnja isplatio dug od 1.4 mil. kn i to je jedini sudski spor 
koji se vodio, još je ostao spor u kome je Grad tužio tvrtku Millem i po okončanju ovog postupka Vijeće će biti 
obaviješteno.  
 
 MARIO STILINOVIĆ – navodi da se u medijima navodi da je dug prema zajednici još iz prošle 2021. 
godine, te traži da se pojasni radi li se zaista o dugu iz prethodne godine i na što se točno isti odnosi? U nekim 
komunikacijama došlo se je do saznanja da je Grad prema zajednici podmirio sve obveze za 2021. godinu. Ako se 
uistinu radi o dugovanju iz 2021. godine što se onda može očekivati u 2022. godini jer u ovoj godini zajednici 
sportova ništa se ne isplaćuje.  
 
 KRISTINA PRŠA – odgovara da se iznos iz sudskog spora od 97.000 kn odnosi na sredstva iz 2021. 
godine. U proračunu Grada za 2021. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.350,000 kn. Potpisanim 
ugovorom između Grada i zajednice sportova propisano je kako i pod kojim uvjetima se vrši isplata, a isto je 
propisano i za sve ostale udruge. Isplata se vrši temeljem podnesenih zahtjeva tj. nakon što se izvrši neki programski 
sadržaj udruga /zajednica/ Klub podnosi Gradu zahtjev za isplatu i nakon provjere istoga dolazi do plaćanja nastalih 
troškova. Za navedeni iznos od 97.000 kn iz 2021. g. zajednica nije podnijela niti jedan zahtjev te zato nije niti 
došlo do isplate. Još jednom ponavlja da je Grad pravovremeno znao za predmetni spor on zasigurno ne bi ovako 
završio, stoga će Grad u ovom procesu ići s protutužbom i  poništenjem predmetne presude.  
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 Što se tiče isplate sredstava u 2022. godini nije podnesen niti jedan zahtjev niti je potpisan ugovor. Grad ne 
može financirati udruge koje rade protuzakonito i postupaju suprotno zakonskim i podzakonskim aktima o vođenju 
računovodstva u neprofitnim organizacijama, a što je propisano zakonom o udrugama kao i internim aktima Grada.  
 

Ad – 3  
 Bez primjedbi, jednoglasno s13 glasova „za“ usvojen je: 
 
• ZAPISNIK SA 15. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 
 
Ad – 4  
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 01. 01. 2022. do 
30. 06. 2022. godine 

 Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
  

KRISTINA PRŠA - vezano za predmetnu točku dnevnoga reda istaknula je da su u prvom polugodištu 2022. 
godine ostvareni  prihodi i primici u iznosu od 56.841.496,81 kn te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 
54.542.883,18 kn, što zajedno čini višak prihoda i primitaka  u iznosu od 2.298.613,63 kn. Prenesenim manjkom iz 
prethodnih godina  u iznosu  od 6.360.112,80 kn, te s viškom za prvo polugodište 2022. godine utvrđen je ukupni 
manjak u iznosu od 4.061.499,17 kn. Manjak prihoda iz prethodne godine a koje je Grad pokrio u prvih šest mjeseci 
ove godine odnosi se na EU projekte koje je Grad financirao iz svojih izvornih prihoda (kapitalni projekt- šumska 
cesta Podjelar- Vaganac, izgradnja reciklažnog dvorišta, tekući projekt- zapošljavanje žena Faza II). Uspješnim 
pokrićem manjka prihoda iz prethodne godine u iznosu od 2,3 mil. kn predviđa se da će Grad i u drugom polugodištu 
uspješno pokriti dio manjka  što bi značilo da Gradu neće biti potrebne 4 godine za pokriće manjka, prema 
planiranom, već će se isti riješiti i puno prije. Stoga ističe da proračunske projekcije trenutno jako dobro stoje. 
Nadalje predlaže da se ispravi tehnička pogreška u Obrazloženju na stranici 2. gdje tekst „s ostvarenim manjkom 
prihoda u iznosu od 69.428,52 kuna“ treba zamijeniti s tekstom: „s ostvarenim viškom prihoda u iznosu od 
2.298.613,63 kuna“. Na kraju ističe da temeljem dobrog gospodarenja i upravljanja proračunskim novcem je dovelo 
do jako dobrog smanjena duga i isti će se pokriti daleko ranije nego li je planirano sukcesivno pokriće kroz 4 godine. 
 
 Bez rasprave, uz tehničku ispravku u Obrazloženju uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 
Grada Gospića za 2022. godinu, s 10 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“ usvojen je POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA GOSPIĆA ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. 2022. DO 30. 06. 2022. GODINE. 

 
Ad – 5  
Prijedlog Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Gospića 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Bez rasprave, jednoglasno s 13. glasova „za“ usvojena je ODLUKA O OSNIVANJU KULTURNOG 

VIJEĆA GRADA GOSPIĆA. 
 

Ad – 6 
Prijedlog Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Gospića za razdoblje 2016.-2020. godine 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
IVANA KALEB ASIĆ – predložila je da se u točki II. Odluke ispravi tehnička pogreška tako da umjesto 

teksta: „2022. – 2020“ stoji tekst: „2016. – 2020.“. 
 
Bez rasprave, uz tehničku ispravku u točki I.,  jednoglasno s 13 glasova „za“ usvojena je ODLUKA O 

PRODULJENJU VAŽENJA STRATEGIJE RAZVOJA GRADA GOSPIĆA ZA RAZDOBLJE 2016.-2020. GODINE. 
 

Ad – 7 
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi 
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Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Bez rasprave, jednoglasno s 13 glasova „za“ usvojena je ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O 

KOMUNALNOJ NAKNADI. 
 
Ad – 8 
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Bez rasprave, jednoglasno s 13 glasova „za“ usvojena je ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O 

KOMUNALNOM DOPRINOSU. 
 
Ad – 9 
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Bez rasprave, jednoglasno s 13 glasova „za“ usvojena je ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O 

KOMUNALNOM REDU. 
 
Ad – 10 
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Bez rasprave, jednoglasno s 13 glasova „za“ usvojena je ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O 

NERAZVRSTANIM CESTAMA. 
 
Ad – 11 
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 
 
Bez rasprave, jednoglasno s 13 glasova „za“ usvojena je ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O  

ODREĐIVANJU VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE (B). 
  

Ad – 12 
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada 

Gospića 
 
Bez rasprave, jednoglasno s 13 glasova „za“ usvojena je ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA 

DOMAĆIH ŽIVOTINJA NA PODRUČJU GRADA GOSPIĆA. 
 
Ad – 13 
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 
 
MARIO STILINOVIĆ – navodi da se sve češće može čuti i vidjeti da divlje životinje ulaze u naseljena 

mjesta čak i veća urbana naselja pa stoga smatra da se isto može očekivati i kod nas. Stoga pita s obzirom na to da je 
čl. 22. Odluke propisano da će u svrhu postupanja s divljim životinjama, Grad Gospić po potrebi donijeti program 
zaštite divljih životinja, postoji li takav program ili se planira izraditi? 
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U članku 23. također je propisano da će se imenovati radna skupina u kojoj će sudjelovati predstavnici 
lovozakupnika, stoga pita je li skupina formirana i ako  nije misli li se nešto pokrenuti da se na neki način 
pripremimo i za takve stvari.  

 
KRISTINA PRŠA – navodi da je na snagu stupio novi Zakon o lovstvu kojim je propisano da su sve 

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne do kraja godine pokrenuti postupak izrade tog 
programa. Grad je već pokrenuo postupak izrade, a nakon toga dolazi i do imenovanja radne skupine čime bi do 
kraja godine Grad zadovoljio sve zakonske pretpostavke.  

 
Nakon provedene rasprave, jednoglasno s 13 glasova „za” usvojena je ODLUKA O IZMJENAMA 

ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA I NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I 
IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA TE DIVLJIM ŽIVOTINJAMA.  

 
Ad – 14 
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente Grada Gospića 
 
Bez rasprave, jednoglasno s 13 glasova usvojena je ODLUKA O VISINI SPOMENIČKE RENTE GRADA 

GOSPIĆA. 
 
Ad – 15 
Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. 

Zagreb 
 
Bez rasprave, jednoglasno s 13 glasova usvojena je ODLUKA O OSNIVANJU PRAVA SLUŽNOSTI U 

KORIST TVRTKE HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D. ZAGREB. 
 
Ad – 16 
Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Pahuljica 
 
Bez rasprave, jednoglasno s 13 glasova usvojena je ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE 

SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG STATUTA DJEČJEG VRTIĆA PAHULJICA. 
 
Ad – 17 
Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Gospića javnim pozivom 
 
Bez rasprave, jednoglasno s 13 glasova usvojen je ZAKLJUČAK O POKRETANJU POSTUPKA 

IZBORA ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA GOSPIĆA JAVNIM POZIVOM. 
 
Ad – 18 
Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za stipendije 
 
Bez rasprave, jednoglasno s 13 glasova usvojeno je RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O 

IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA STIPENDIJE.  
 
Ad – 19 
Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe za razdoblje srpanj - rujan 2022. godine i donošenje 
Zaključka o primanju na znanje Izvješća 

 
 KARLO STARČEVIĆ – navodi da je u razdoblju srpanj – rujan ove godine utrošeno ukupno 10.000,00 kn, 
M.H. - za sanaciju objekta stradalog u nevremenu. 
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Jednoglasno s 13 glasova „za“ donesen je ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE IZVJEŠĆA O 
KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SRPANJ - RUJAN 2022. GODINE. 

 
KLASA: 024-01/22-01/16 
URBROJ: 2125/01-01-22-02  

Sjednica završila s radom u 15.40 sati. 
 
ZAPISNIČAR       PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 

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


