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 Z A P I S N I K  

s 17.  sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića održane dana 25. studenoga 2022. godine, 

u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, Budačka 55, s početkom u 10.00 sati 

  

Sjednici su nazočni članovi Gradskog vijeća: 

 

1. Ana – Marija Zdunić,   5. Velimir Štimac,               9. Ivica Kovačević,   

2. Nada Alić,                6. Anela Serdar Pašalić,             10.  Alen Zorić,    

3. Marko Sokolić,                7. Tomislav Vrkljan,                     11. Jadranka Pejnović,   

4. Ivica Tomljenović,                8. Pajo Brkljačić,                           12. Mirjana Vrkljan Radošević. 

      

Sjednici nisu nazočni članovi Gradskog vijeća: 

 

1. Mario Stilinović – ispričao se,    

2. Josip Šaban – ispričao se,      

3. Josip Župan – ispričao se.    

   

Sjednici su još nazočni: 

 

1. Kristina Prša, zamjenica gradonačelnika 

2. Slaven Stilinović, pročelnik – tajnik Tajništva, 

3. Josip Marković, pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, 

4. Mandica Ratković, službenica Tajništva Grada Gospića, 

5. Katarina Konjikovac, službenica Tajništva Grada Gospića 

 

Pročelnik – tajnik g. Stilinović utvrdio je kvorum te konstatirao da je na 17. 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 predložila  da se Dnevni red za 17. sjednicu 

dopuni točkom: 

 

* Izvješće Mandatnog povjerenstva o prestanku mirovanja mandata članice Gradskog vijeća i 

prestanku obnašanja mandata zamjenika članice Gradskog vijeća te donošenje Zaključka o primanju na 

znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva i Odluke o prestanku mirovanja mandata članice Gradskog vijeća 

i prestanku obnašanja mandata zamjenika članice Gradskog vijeća 

 

Jednoglasno s 12 glasova “za” usvojen je prijedlog da se Dnevni red dopuni točkom:  

 

* Izvješće Mandatnog povjerenstva o prestanku mirovanja mandata članice Gradskog vijeća i 

prestanku obnašanja mandata zamjenika članice Gradskog vijeća te donošenje Zaključka o primanju na 

znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva i Odluke o prestanku mirovanja mandata članice Gradskog vijeća 

i prestanku obnašanja mandata zamjenika članice Gradskog vijeća. 

 

Nakon prethodno navedenog, predsjednica Vijeća Ana-Marija Zdunić za 17. sjednicu, predložila je sljedeći, 

dopunjeni: 

D n e v n i    r e d 

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o prestanku mirovanja mandata članice Gradskog vijeća i 

prestanku obnašanja mandata zamjenika članice Gradskog vijeća te donošenje Zaključka o 
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primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva i Odluke o prestanku mirovanja mandata 

članice Gradskog vijeća i prestanku obnašanja mandata zamjenika članice Gradskog vijeća; 

(dopuna dnevnoga reda) 

Izvjestitelj: JOSIP ŠABAN 

2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pahuljica, Gospić 

Izvjestitelj:IVANA KALEB ASIĆ 

Jednoglasno s 12 glasova “za” usvojen je predloženi (izmijenjeni)  Dnevni red. 

Ad – 1 Izvješće Mandatnog povjerenstva o prestanku mirovanja mandata članice Gradskog vijeća i 

prestanku obnašanja mandata zamjenika članice Gradskog vijeća te donošenje Zaključka o primanju na 

znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva i Odluke o prestanku mirovanja mandata članice Gradskog vijeća 

i prestanku obnašanja mandata zamjenika članice Gradskog vijeća 

Predmetno Izvješće podnesla je članica Mandatnog povjerenstva gđa. Anela Serdar Pašalić, obzirom da na 

sjednici nije nazočan predsjednik Mandatnog povjerenstva g. J. Šaban. 

 

ANELA SERDAR PAŠALIĆ – izvijestila je nazočne da s danom 15. studenog 2022. godine Stipo Lukač prestaje 

obnašati dužnosti zamjenika članice Gradskog vijeća Grada Gospića, a  Mirjani Vrkljan Radošević s danom 15. 

studenog  2022. godine, prestaje mirovanje mandata iz osobnih razloga te nastavlja obnašati  dužnosti članice 

Gradskog vijeća Grada Gospića sukladno članku 79. stavku 8. Zakona o lokalnim izborima. 

Nastavno na navedeno Mandatno povjerenstvo predlaže Gradskom vijeću Grada Gospića da predloženo Izvješće 

primi na znanje te donese odluku o prestanku mirovanja mandata članice Gradskog vijeća i prestanku obnašanja 

dužnosti zamjenika članice Gradskog vijeća  

 

Temeljem podnesenoga Izvješća članica Gradskog vijeća Grada Gospića, Mirjana Vrkljan Radošević, s 

danom 15. studenoga 2022. godine nastavlja s obnašanjem dužnosti članice  Gradskog vijeća, dok Stipo Lukač dana 

15. studenoga 2022. godine, prestaje s obnašanjem dužnosti zamjenika članice Gradskog vijeća.  

 

Nakon podnesenog Izvješća 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 PRESTANKU MIROVANJA MANDATA ČLANICE GRADSKOG VIJEĆA I PRESTANKU 

OBNAŠANJA MANDATA ZAMJENIKA ČLANICE GRADSKOG VIJEĆA. 

 

Ad – 2 

Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu 

i načinu rada Dječjeg vrtića Pahuljica, Gospić 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića 

  

SLAVEN STILINOVIĆ – obrazlažući predmetnu točku istaknuo je da se predmetni Pravilnik usklađuje s novim 

zakonskim odredbama. Donošenjem Zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju, koji je stupio 

na snagu 28. svibnja ove godine, nastupile su određene promjene u pogledu reguliranja radnih prava i obaveza 

zaposlenih u predškolskom odgoju, zatim u pogledu vrste i razine obrazovanja odgojno-obrazovnih radnika i 

ravnatelja, uvođenja trećeg odgojitelja ili jednog pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju ili stručnog 

komunikacijskog posrednika, kao i obaveze  stručnog usavršavanja za odgojitelje, stručne suradnike i ravnatelje te 

pružanja mogućnosti da dok su u radnom odnosu mogu napredovati u struci i stjecati položajna zvanja mentora, 

savjetnika i izvrsnog savjetnika. 
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Temeljem članka 29. Zakona predškolske ustanove su bile dužne uskladiti svoje statute i opće akte s odredbama 

ovog Zakona u roku od 6 mjeseci od dana stupanja istoga na snagu. Zakonski rok za usklađenje ističe 28. ovog 

mjeseca. 

Temeljem čanka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju propisano je da Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu 

i načinu rada dječjeg vrtića kao javne službe donosi upravno vijeće uz prethodnu suglasnost osnivača dječjeg vrtića.  

Slijedom navedenog predlaže donošenje predmetne Odluke. Također se daje naputak Upravnom vijeću Dječjeg 

vrtića Pahuljica  u svezi članka 32. Pravilnika, gdje bi u stavku 1. uz navođenje mentora i savjetnika trebalo navesti I 

naziv izvrstan savjetnik. 

Bez rasprave, jednoglasno sa 12 glasova „za” usvojena je ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE 

SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA 

DJEČJEG VRTIĆA PAHULJICA, GOSPIĆ. 

 

KLASA: 024-01/22-01/15 

URBROJ: 2125/01-01-22-03  

Sjednica završila s radom u 10.12 sati. 

 

 

ZAPISNIČAR       PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 

                        GRADA GOSPIĆA 

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


