
Z A P I S N I K
sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića održane dana 25. listopada 2017. godine

u Gradskoj vijećnici, Budačka 55 u Gospiću s početkom u 16.00 sati

Sjednici su nazočni članovi Gradskog vijeća:
1. Petar Radošević, 7. Vlatka Devčić - Stilinović, 13. Nada Alić,
2. Zdravko Župan, 8. Petar Đapić, 14. Katarina Laktić,
3. Petar Krmpotić, 9. Marijan Brkljačić, 15. Maria Ćaćić,
4. Anela Serdar Pašalić, 10. Vladimir Jurčić, 16.  Josip Župan.
5. Jadranka Pejnović, 11. Josip Šaban,
6. Ivan Bronzović, 12. Ivan Nekić,

Sjednici su još nazočni:
1. Karlo Starčević, gradonačelnik Grada Gospića, 6.   Josip Marković, sl.ovlaš.za obav.posl.  pročelnika,
2. Ivica Tomljenović, zamjenik Gradonačelnika, 7.   Marija Tomljenović Borovac, sl.ovlaš.za

obav.posl. pročelnika,
3. Kristina Prša, zamjenica Gradonačelnika, 8.   Mandica Ratković, službenica Tajništva,
4. Slaven Stilinović, pročelnk – tajnik, 9.   Katarina Konjikovac, službenica Tajništva,
5. Dragica Lazić, voditeljica Odsjeka, 10. Predstavnici medija.

Nakon prozivke nazočnih članova Gradskog vijeća, pročelnik-tajnik g. Stilinović konstatirao je da je
4. sjednici Vijeća nazočno 16 vijećnika, a odsutna jedna vijećnica, te da se mogu donositi pravovaljane odluke.

Nakon navedenog predsjednik Vijeća g. Radošević je za 4. sjednicu predložio slijedeći

D n e v n i    r e d
1. Aktualni sat;
2. Usvajanje Zapisnika sa 2. i 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića;
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gospića za

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine;
Izvjestitelj: DRAGICA LAZIĆ

4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o III izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu
rada upravnih tijela Grada Gospića;
Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ

5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o autotaksi prijevozu;
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na
području Grada Gospića
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu;
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2016. godini;
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ



2

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
2016. godinu
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

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

11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja
otpadom Grada Gospića za 2016. godinu;
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa radova kapitalnih
ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2016. godinu;
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška
sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad
Gospiću 2016. u godini;
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

14. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o pristupanju osnivanja prava služnosti puta na dijelu
nekretnine označene kao kat.čest.br. 5285, k.o. Gospić u korist Grada Gospića;
Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ

15. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava služnosti na nekretninama označenim kao
kat.čest.br. 2130/1, 2130/2, 2130/5, 2130/7, 2130/8, 2130/9, k.o. Gospić;
Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ

16. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o imenovanju članova Redakcijskog kolegija „Službenog
vjesnika Grada Gospića”;
Izvjestitelj: JADRANKA PEJNOVIĆ

17. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. do 31. srpnja, 01. do 31. kolovoza i
od 01. do 30. rujna 2017. godine i donošenje Zaključaka o primanju na znanje Izvješća;
Izvjestitelj: KRISTINA PRŠA

Jednoglasno sa 16 glasova “za” usvojen je predloženi Dnevni red.

Ad – 1 Aktualni sat

1. IVAN NEKIĆ – postavlja pitanje vezano za javnu rasvjetu pri čemu napominje da se za istu izdvajaju
velika sredstva, da ima dosta pritužbi na funkcioniranje iste, neke lampe ne svijetle, a u dijelovima gdje su
postavljene nove  led lampe  postoje rasponi potpunoga mraka pa svijetla i sl.

Stoga pita da li je javna rasvjeta kao takva u redu, zadovoljava li sigurnosne propise što se tiče prometa i
kakva je situacija sa skupim milijunskim ugovorima odnosno troškovima javne rasvjete?

IVICA TOMLJENOVIĆ – na navedeno pitanje odgovara da je u prošloj godini utrošeno  oko 1,7 mil. kn  za
javnu rasvjetu. S tvrtkom Millem postoji sklopljen četverogodišnji ugovor čija je vrijednost oko 10-tak mil. kn,
odnosno prosječno 2 mil. kn godišnje. Od siječnja pa do lipnja o.g. fakturirano je oko milijun kuna za održavanje
javne rasvjete i 250.000 kuna za izmjenu led lampi u Budačkoj ulici što ukupno čini dug od 1.250.000 kuna.

S tvrtkom Millem održan je sastanak te je zatražen sporazumni raskid ugovora iz razloga što se smatra da
je isti štetan za Grad Gospić. Tvrtki je upućen i dopis kojim je zatražena dodatna dokumentacija za ispostavljene
fakture, odnosno trebale su biti dostavljene dokaznice mjera, građevinska knjiga i određeni atesti, međutim iz
navedene tvrtke nitko se nije očitovao po navedenom.
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Od lipnja pa do danas održavanje javne rasvjete odrađeno je s tvrtkom iz Perušića, temeljem najpovoljnije
ponude, za što je fakturirano oko 20.000 kuna. Preko Komunalca je tvrtka MD-Elektronik odradila i zamijenila 10-
tak lampi i dr. opreme čija je vrijednost radova oko 4-5.000 kuna i 15-20.000 kuna za materijal. Što znači da je za
posljednjih pet mjeseci za javnu rasvjetu utrošeno oko 50.000 kuna što je beznačajan iznos u odnosu na iznos iz
prve polovice godine od cca 950.000 kuna, a do kraja godine predviđa se da će biti utrošeno još oko 50.000 kuna.
Nadalje pretpostavlja da će raskid ugovora s tvrtkom Millem vjerojatno završiti na sudu i da je teško predvidjeti
ishod, međutim smatra da Grad nije u nepovoljnom položaju obzirom na iznose o kojima se radi. Također smatra da
bi direktora tvrtke Millem još jednom trebalo pozvati na razgovor i dogovor kako ne bi završili na sudu.

Nadalje dodaje da iznos od 250.000 kuna za radove u Budačkoj ulici  Grad neće platiti jer isti nisu izvedeni
sukladno postojećoj Studiji te nisu postavljene kvalitetne lampe te da će se za taj dio dugovanja vjerojatno završiti
na sudu.  Preostali dio dugovanja od milijun kuna smatra da bi trebalo platiti jer su radovi odrađeni, potpisani su od
strane Nadzora, a da li su odrađeni kako treba ostaje upitno.  Smatra da je ugovor za održavanje javne rasvjete
prevelik i da su ovi poslovi preplaćeni. Napominje i da su predloženom Odlukom koja je na današnjem dnevnom
redu predloženo da se uz vanjskog izvođača omogući i Komunalcu obavljanje poslova održavanja javne rasvjete.

Također ističe da je u Komunalcu proveden javni natječaj za nabavu  vozila s korpom, izabran je najpovoljniji
ponuditelj, a isto bi koštalo oko 500-600.000 kuna, uposlila bi se 1-2 čovjeka te bi se u tom slučaju za ove poslove
od strane Grada godišnje izdvajalo oko 500.000 kuna godišnje.

Što se tiče troškova potrošnje električne energije za javnu rasvjetu, koji su oko1,5 mil. kuna, smatra da ukoliko
se realizira Studija učinkovitosti te postave led diode da bi se i ti troškovi mogli svesti na nekih 500-600.000 kuna.
Zaključno ističe da bi prema planu, uz da se provede navedeno, Grad Gospić troškove javne rasvjete za 5000 lampi
sa nekih 40,00 kuna sveo na 10,00 kuna po lampi pa i manje.

2. NADA ALIĆ- postavljajući pitanje gradonačelniku, ističe  da se u medijima posljednjih mjeseci navodi
da je gradonačelnik jednostrano raskinuo ugovor  sa Županijom koja je do sada obavljala poslove  izdavanja
građevinskih, uporabnih i lokacijskih dozvola. Stoga traži , ukoliko je gradonačelnik to učinio i ukoliko je postojao
sporazum, da se isto pojasni te da li su postojale kakve posljedice  za ljude koji su u tom razdoblju zatražili neku od
navedenih dozvola?

KARLO STARČEVIĆ - odgovara da se svakodnevno susrećemo s objavama u medijima  koje su neistinite i
netočne.  Grad Gospić zatražio je od Ličko-senjske županije informaciju i povrat vozila koje je Grad dao na upotrebu
gđi. Prpić koja je isto koristila 8 godina. U međuvremenu je gđa.Prpić prešla raditi u Zagreb, a vozilo stoji na
parkiralištu. Kako ne bi bilo daljnjih troškova za navedeno vozilo koje je stavljeno na dispoziciju nekadašnjoj
zamjenici gradonačelnika g. Kolića, zatražen je povrat istoga. Nakon zahtjeva za povrat vozila uslijedio je odgovor od
župana  g. Milinovića da prekida Sporazum Županije s Gradom o obavljanju  poslova izdavanja građevinskih dozvola.
Indikativno je da je Sporazum prekinuo  Župan, a ne Grad Gospić, pogotovo iz razloga što Sporazuma nema. Naime,
predmetni Sporazum koji je trebao biti sklopljen temeljem Odluke Gradskog vijeća i Županijske skupštine nakon
pretrage u arhivu nije pronađen. Stoga se pita kako je moguće prekinuti Sporazum /ugovor koji ne postoji.

Dodaje da je Grad Gospić bio obvezan oformiti ured za izdavanje građevinskih dozvola  što je i učinjeno.
Naime, Grad je u tri tjedna oformio predmetni ured i uredno izdaje građevinske dozvole bez da je ijedan građanin
bio zakinut ili oštećen.

3. PETAR ĐAPIĆ – osvrće se na današnju točku dnevnog reda, odnosno na Izvješće  o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom za 2016. godinu  te na činjenicu da je na stranicama Grada objavljena provedba javne
rasprave o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom za 2017.-2022.g.  Stoga pita jesu li podaci iz Plana točni,
obzirom da u medijima nije ništa bilo o tome, a vezano za sortirnicu u iznosu od 1.655.000 kn, odnosno je li
nabavljena oprema za to i što je s izgradnjom Centra za gospodarenje otpadom koji se također navodi u Planu?

IVICA TOMLJENOVIĆ - odgovara da se ove godine neće ništa odraditi niti će biti kakvih ulaganja jer je to
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prolongirano.  U tijeku je javna rasprava vezano za Plan odlaganja otpada, s kojim aktualna vlast nije zadovoljna.
Smatra da će ove usluge građanima poskupiti za 10 puta ukoliko se usvoji Plan odlaganja otpada u Biljanima
Donjim. Naime, do 01.studenog Komunalac  bi trebao naplaćivati odvoz otpada po kilaži. Pita se da li je ovo bilo
najpovoljnije rješenje, jer jedino Ličko-senjska županija nema Centar za gospodarenje otpadom te vjeruje da je
vjerojatno bilo i povoljnijih rješenja. Prema postojećem Planu izgradnju Centra za gospodarenje otpadom u
Biljanima Donjim  Grad je dužan sufinancirati u iznosu od 12,5 %. Smatra da se treba očitovati na predloženi Plan i
isti pokušati odbiti, te razmisliti o odlagalištu otpada Rakitovac na način  da se ustroji stanica za gospodarenje
otpadom i da se taj otpad u što većoj  mjeri reciklira. Da li je ovo sad moguće treba vidjeti, uglavnom u ovoj godini
neće biti ulaganja  jer je sve odgođeno i od strane resornog Ministarstva.

4. JOSIP ŠABAN - navodi da je na prethodnoj sjednici Vijeća postavio pitanje g. Došenu „ Da li isti ima
odgovarajuću stručnu spremu?“, nakon čega je na portalu HDZ-a prozvan da se je osramotio za takav upit. Stoga
pita vijećnike HDZ-a da mu pojasne što je to u postavljanju tog pitanja bilo sramotno?

PETAR RADOŠEVIĆ - pojasnio je g. Šabanu da se sukladno Poslovniku vijećničko pitanje ne postavlja
vijećnicima već gradonačelniku i službama Grada.

KRISTINA PRŠA – smatra da je g. Šaban postavio sasvim normalno pitanje i da se s ničim nije osramotio.
Naime, Grad je dobio dopis od Inspekcije za javno vatrogastvo u kojemu je naloženo Gradonačelniku Grada Gospića
da mora smijeniti trenutnog zapovjednika JVP Gospić g. Došena, iz razloga što je nezakonito imenovan na mjesto
zapovjednika JVP Gospić. U obrazloženju je navedeno da g. Došen nije imao potrebnu stručnu spremu da bi
postao zapovjednik niti je  udovoljeno  uvjetima iz natječaja.  Bivša tijela Grada su istoga nezakonito imenovala te
se sadašnjem Gradonačelniku  nalaže da u roku od 60 dana raspiše natječaj te imenuje  novoga zapovjednika i
zamjenika zapovjednika JVP Gospić.

5. IVAN BRONZOVIĆ - osvrće se na nedavna imenovanja članova Upravnih vijeća gradskih ustanova, te
pita gradonačelnika: “Koje su to kompetencije po kojima su se birali članovi (obrazovanje, iskustvo), jer nameće se
pitanje da pojedini članovi nemaju dovoljno iskustva niti obrazovanja za navedenu funkciju, a s druge strane neki od
tih članova su prethodnih godina  bili perjanice SDP-ove politike. Stoga pita radi li se ovdje o političkoj trgovini HSP-a
i SDP-a ili o nečem drugom?„

KARLO STARČEVIĆ - na navedeno pitanje odgovara da se prvi put u povijesti Grada Gospića imaju najbolji
ljudi na najodgovornijim mjestima  u ustanovama Grada Gospića. Na mjesta članova upravnih vijeća nisu stavljeni
uhljebi niti stranačke osobe, već najkvalificiranije osobe koje je u ovom trenutku imao Grad Gospić.

IVAN BRONZOVIĆ – navodi da će se svakako potruditi pomnije proučiti izobrazbu imenovanih članova, jer
ima drugih saznanja i informacija za pojedine članove. Osvrće se na osobe koje su bile istaknute opcije SDP-a te moli
da se to prokomentira odnosno pojasni postoji li politička trgovina?

KARLO STARČEVIĆ – odgovara da su birani kvalitetni ljudi, te da ne postoji nikakva trgovina za razliku od
prije kad se je i trgovalo i nagrađivalo pojedine osobe.

6. MARIJAN BRKLJAČIĆ – pita zašto se pisani odgovori na vijećnička pitanja ne dostavljaju s materijalima
za sjednicu Vijeća, a ne neposredno na samoj sjednici Vijeća. Smatra da se na ovaj način dostavljeni odgovori ne
mogu kvalitetni proučiti i komentirati. Nadalje smatra da gradonačelnik osporava Gradsko vijeće, a čemu u prilog
govori i činjenica da do današnjeg dana predsjednik Vijeća, koji zastupa sve vijećnike, nije dobio odgovor vezan za
ured predsjednika Vijeća te pita što je s tim? Ističe da je predsjednik Vijeća dobio svoj ured da danas vjerojatno na
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sjednici ne bi imali ovako loše pripremljene materijale i odnos prema Gradskom vijeću koji ne priliči u demokratskoj
praksi.

Drugo pitanje postavlja u ime Kluba vijećnika HDZ-HSS-HSP AS pri čemu ističe da je poznato da
gradonačelnik u vlasništvu ima nekoliko firmi, od kojih su neke sa sjedištem u Zagrebu gdje plaćaju i porez, a neke
su zatvorene ili poslane u stečaj što je vidljivo iz trgovačkog registra. Stoga pita : „Da li je gradonačelnik sukladno
Zakonu o sprječavanju sukoba interesa prenesao upravljačka prava iz svojih firmi na druge osobe?“ Navodi da
ukoliko to nije učinio da će oko istoga imati posla Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, a isto tako ukoliko
firma nije prebačena na druge osobe gradonačelnik je u sukobu interesa i zbog vozila koje vozi, a u vlasništvu je
firme.

Nadalje pita  gradonačelnika kako i na koji način misli ostvariti viziju Gospića  sa 25 000 stanovnika za što
je po njemu ključna suradnja s Vladom RH-a, Ministarstvima, Agencijama i sl. Stoga pita kakvi su odnosi
gradonačelnika s navedenim tijelima i s kim je isti do sad razgovarao  o investicijama na području grada, što je
dogovoreno  i ukoliko je dogovoreno kolike su te investicije?

U nastavku se osvrće na iseljavanje mladih iz grada, te dodaje da se zatvara i Zagrebačka banka što znači da
opada i poslovna sfera grada.

Treće pitanje postavlja vezano za kontejnere za krupni otpad te  navodi da su do sada građani imali pravo
jednom na godinu na besplatan kontejner za krupni otpad, međutim isto je sad ukinuto. Pojašnjava da je građanima
zabranjeno samostalno odlaganje ovakvog  otpada na odlagalištu Rakitovac, te da se zbog  navedenog  i ukidanja
prava na besplatan kontejner, dolazi u situaciju da se ponovno na području grada stvaraju nova divlja  odlagališta
otpada. Stoga traži da se ponovo uvede pravo na jedan besplatan kontejner godišnje i da se uz određenu kontrolu
dozvoli odvoz otpada na odlagalište Rakitovac.

KRISTINA PRŠA – vezano za pitanje  dostave pisanih odgovora vijećnicima, odgovara da se isto čini
sukladno  odredbama Poslovnika Gradskog vijeća gdje stoji da se odgovori mogu  dostaviti najkasnije na dan
održavanja sjednice Gradskog vijeća.

KARLO STARČEVIĆ – vezano za pitanje o imovini gradonačelnika, odgovara da je točno da dio imovine ima
prijavljen u Zagrebu. Začuđuje ga briga g. Brkljačića  o vozilu na koje je uredno plaćen PDV-e i trošarina  Republici
Hrvatskoj.  Nadalje odgovara da firme u vlasništvu gradonačelnika mjesečno plaćaju oko milijun kuna  poreza RH-a,
te pita g. Brkljačića  koliko je on u posljednjih 25 godina platio poreza RH-a?

Što se tiče sukoba interesa, dodaje  da niti jedna firma u vlasništvu gradonačelnika nije napravila sa
Republikom Hrvatskom  niti jednu lipu prometa u posljednjih 20 godina, te se pita koji je to tu sukob interesa?
Nadalje odgovara da nije prenesao upravljačka prava niti vidi razloga  zašto to da učini i da mu netko upropasti
nešto što je cijelog života stvarao? Pita se da li bi to učinio g. Brkljačić ?

MARIJAN BRKLJAČIĆ – na odgovor zamjenice gđe. Prše odgovara da ne razumije zašto se odgovori na
vijećnička pitanja ne mogu dostaviti prije, jer se na ovaj način  gubi vrijeme, te da će iste komentirati na idućoj
sjednici Vijeća.

Vezano za odgovor gradonačelnika g. Starčevića ističe da je i sam svojevremeno bio poduzetnik koji je
uredno plaćao porez. Ističe da je gradonačelnik u sukobu interesa te da je dužan svoju firmu prenesti na drugu
osobu i ne vidi tu ništa sporno.

Traži pisani odgovor na predmetno pitanje.

KARLO STARČEVIĆ – dodaje da će g. Brkljačić dobiti pismeni odgovor, te da se kod predsjednice
Povjerenstva može provjeriti da li je gradonačelnik u sukobu interesa.

Vezano za pitanje  kontejnera za glomazni otpad odgovara da iste nitko nije ukinuo te da se isti mogu
dobiti temeljem poziva Komunalcu.
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MARIJAN BRKLJAČIĆ - dodaje da nisu ukinuti kontejneri međutim prema navodima osoba koje su
kontejnere koristili po prvi put iste su platili te nisu imali pravo na prvo besplatno korištenje. Navodi da je bila
praksa korištenja besplatnih kontejnera i ne vidi razloga da to ne bi bilo i ubuduće.

KARLO STARČEVIĆ – dodaje da ništa nije besplatno jer i odvoz i dovoz tog kontejnera  kamionom košta i
netko to mora platiti stoga ne vidi razloga zašto bi porezni obveznici plaćali nešto što netko privatno koristi.

7. ANELA SERDAR - PAŠALIĆ – pita gradonačelnika da pojasni svoju izjavuda je školstvo u Lici/Gospiću
zadnjih 20 godina devastirano.  Odnosno pita u kom dijelu gradonačelnik misli da je isto devastirano, misli li to
općenito, globalno na pojam školstva ili na neki točno određeni dio? Nadalje pita temeljem upita roditelja i
učenika, hoće li Grad Gospić i dalje srednjoškolcima omogućiti besplatno pohađanje priprema za državnu maturu?

KARLO STARČEVIĆ – navodi da stoji iza svoje izjave te odgovorno tvrdi da od gotovo 1000 studenata  koji
odlaze s prostora Like  u  gradove RH-a gotovo niti jedan student  u redovnom roku  ne završi fakultet tehnički
znanosti, što smatra lošim.  U tom pravcu Grad je učinio korak naprijed te je doveo dva najstručnija profesora iz
Zagreba, koji podučavaju  učenike 3. i 4. godine Gimnazije i Strukovne škole iz matematike i fizike, svaki 15 dana,
čime su učenici  oduševljeni. Stoga ovom prilikom zahvaljuje prof. Vrkljanu koji je omogućio da ovi profesori dođu u
Gospić podučavati mlade.

Dodaje da je evidentno da nam nedostaje  tehničkih zanimanja jer bez najmanje 3-4 % tehničke struke
nema niti razvoja, a  na području  Grada ih je svega manje od 0,5 %.  Osobno bi bio najsretniji da imamo desetak
inženjera strojarstva, elektrotehnike, kemije, fizike i sl.

ANELA SERDAR PAŠALIĆ – dodaje da je ovo podučavanje hvale vrijedno, te ponovno pita za organizaciju
priprema za maturu. Podsjeća da je Grad prethodnih godina organizirao  besplatne pripreme za državnu maturu što
za veliki broj obitelji ovo nije iziskivalo dodatne troškove i putovanja u druge gradove, a djeca su uspješno polagala
maturu i imala dobre rezultate. Ističe da se pripreme za državnu maturu organiziraju za sve učenike koji pohađaju
Gimnaziju  i Strukovnu školu i koji žele položiti državnu maturu jer je ona jedini pokazatelj da je dijete završilo
srednjoškolsko obrazovanje  i da se može upisati na neki studijski program. Pripreme se odnose na redovne i
izborne predmete. Stoga predlaže da se razmisli o ovome i ukoliko postoje sredstva da se istima to i omogući.

KARLO STARČEVIĆ – odgovara da Grad mladima stoji na raspolaganju. Pri tom dodaje da je u porastu i
interes za predavanja koja se trenutno organiziraju te da će se učenicima omogućiti sve što im je potrebno  i da će
se za ove svrhe iznaći sredstva.

8. VLADIMIR JURČIĆ – pita postoji li mogućnost da se  uredi Budačka ulica u smislu šahtova, ulegnuća i
rješenja oborinskih  voda koje se zadržavaju na cesti i predstavljaju opasnost  za sigurno odvijanje prometa?

KARLO STARČEVIĆ - navodi da je u tijeku projekt kanalizacije  Budačke ulice. Raspisan je drugi natječaj  na
koji se nitko nije javio  i stoga će Usluga  ići na direktnu pogodbu s izvođačima. U nekoliko navrata vođen je
razgovor s Hrvatskim cestama i dogovoreno je da će se svi šahtovi rješiti nakon izvršenja radova na kanalizacijskom
sustavu u 4-5 mjesecu iduće godine. Nakon toga uradit će se kompletna rekonstrukcija Budačke ulice od centra do
spoja s autoputom. Sredstva su osigurana kod Hrvatskih voda s tim da će sve do Budačkog mosta biti izgrađena
kanalizacija.

9. JOSIP ŽUPAN – pita gradonačelnika što se događa s parkiralištima da li se ista ukidaju ili ne, kakav je
prometni sustav u gradu, kakve su promjene i što će se na kraju s tim dogoditi?

Nadalje pita, temeljem upita medicinskog osoblja Opće bolnice Gospić, povodom prometne nesreće gdje je
bio ugrožen život jednom mladiću i kome je hitno trebao prijevoz helikopterom, postoji li mogućnost da se nešto
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poduzme  po ovom pitanju, odnosno u svezi uređenja prostora za heliodrom.  Naime, Opća bolnica koristi
heliodrom u vojarni, međutim isti u noćnim satima nije osvijetljen, a iza bolnice postoji prostor koji bi se mogao
iskoristiti u ove svrhe, te stoga predlaže da se po ovom pitanju nešto poduzme.

KRISTINA PRŠA – vezano za heliodrom odgovara da je, prema informacijama koje ima, Opća bolnica Gospić
dogovorila sastanak s predstavnicima vojarne E. Kvaternik po pitanju heliodroma. Grad po ovom pitanju nudi svoju
pomoć i pružit će sve što bude potrebno kako bi pomogao građanima da se više ne dogode ovakve situacije.

KARLO STARČEVIĆ – vezano za parkirališta ističe da je čudno da Grad Gospić za parkirališta plaća godišnju
naknadu Hrvatskim cestama u vrijednosti  80.000 kuna, za zemljište koje pripada Gradu Gospiću. Pojašnjava da je
prilikom gradnje novoga mosta Grad Gospić izvlastio prostor parkirališta tzv. „kod Bicije“  na koji su se uknjižile
Hrvatske ceste umjesto Grada i isti danas Gradu naplaćuju parkirališna mjesta. Osim toga između objekta PBZ-a i
Katedrale, parkirališni dio je u vlasništvu Grada, međutim i na taj dio su se uknjižile Hrvatske ceste i za to Grad
istima plaća naknadu.

Nadalje ističe da je Grad u suradnji s policijom napravio projekt preusmjeravanja prometa u gradu Gospiću
te se čeka njihova suglasnost, a s tom regulacijom ujedno se rješavaju i parkirališta u Gospiću.

10. MARIA ĆAĆIĆ – navodi da čitajući pojedine novinske članke primjećuje da pojedini nisu napisani po
načelima novinarstva tj. u smislu istinitosti, moralnosti, točnosti podatka i informacija. Stoga se pita ukoliko
novinarima nije bit i motivacija da svoje čitatelje točno i vjerodostojno  informiraju, koja im je onda motivacija?
Odnosno koliko ta motivacija košta i koliko je to u protekle četiri godine koštalo Grad Gospić?

Traži da joj se dostavi pismeni odgovor o svim medijima koji su bili sufinancirani od strane Grada Gospića?

KARLO STARČEVIĆ – odgovara da misli da je Grad pojedinim portalima i medijskim kućama platio oko 100-
120.000 kuna godišnje, međutim odgovor s točno navedenim iznosima i medijima bit će dostavljen na idućoj
sjednici Vijeća.

11. ZDRAVKO ŽUPAN – pita da li je moguće sanirati ulične šahtove iz kojih se šire neugodni mirisi u
Smiljanskoj i okolnim ulicama te i u samome centru grada?

Nadalje pita hoće li se mijenjati cijena priključka na kanalizacijski sustav?

IVICA TOMLJENOVIĆ – vezano za šahtove ističe da se tu prvenstveno postavlja pitanje je li predmetna
kanalizacija odrađena kako treba, te da bi na to pitanje trebala odgovoriti struka. Projekt Smiljanske ulice rađen je
prije desetak godina i tad je trebalo odraditi fekalnu i oborinsku kanalizaciju, međutim čini se da jedna nedostaje.

Što se tiče priključaka na kanalizacijski sustav u ovom trenutku nije se razmišljalo ni o kakvim promjenama,
te ističe da bi cijenu možda trebalo i podići a ne smanjiti, međutim trenutno se ništa ne mijenja.

Ad – 2
Bez primjedbi, jednoglasno sa 16 glasova “za” usvojen je ZAPISNIK SA 2. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA

GOSPIĆA.
Bez primjedbi, jednoglasno sa 16 glasova “za” usvojen je ZAPISNIK SA 3. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA

GOSPIĆA.

Ad – 3
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 1. siječnja do 30.

lipnja 2017. godine
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića
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Izvjestitelj: DRAGICA LAZIĆ- obrazlažući predmetnu točku istaknula je da su u izvještajnom razdoblju
prihodi ostvareni u iznosu od 28.724.859 kn, od čega su 25.189.912 kn prihodi proračuna i 3.534.947 kn prihodi
proračunskih korisnika. Rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 32.867.606 kn te je evidentan manjak prihoda u
iznosu od 4.142.747 kn. Ističe da temeljem utvrđenog manjka prihoda iz 2016. godine u iznosu od 3.169.752  i
prenesenog viška prihoda proračunskih korisnika u iznosu od 429.702 kn, rezultat poslovanja u prvom polugodištu
2017. godine čini manjak prihoda u iznosu od 6.882.797 kn.

U nastavku pojašnjava strukturu Polugodišnjeg izvješća te ističe da su obveze Grada 30. lipnja o.g. iznosile
14.775.019 kn od čega je 6.257.925 kn dospjelih obveza i 8.517.094 kn nedospjelih obveza po dugoročnim
kreditima i račune koji su dospjeli u lipnju u iznosu od 2-3 milijuna kuna i koji se trenutno vode kao dospjele
obveze.

Trenutne obveze Grada iznose 11 milijuna kn od čega su 4,5 milijuna kn krediti, a minus je smanjen na
iznos od 4,5 milijuna kuna.

PETAR KRMPOTIĆ – daje osvrt na predmetno Izvješće u ime Kluba vijećnika HDZ – HSS –HSP AS te podsjeća
da je i on kao gradonačelnik na početku mandata 2013. godine imao određeni deficit međutim 01. 01. 2015. Grad
je bio u suficitu. Iz predmetnog Izvješća vidljiv je dug u iznosu od 6 mil. kuna, međutim svi drugi iznosi koji se
spominju u visini od 10, 12, 15 mil. kuna ne treba pojašnjavati jer se zna što su dospjele a što nedospjele obveze.
Dug od 6 mil. kuna zasigurno u izvještajnom razdoblju ne bi bio toliki da zbog vjerojatno nekih poslovnih razloga u
kratkom roku nisu pristigli toliki računi.

Nadalje navodi da je za funkcioniranje Grada ključno slijedeće: primjena Zakona o regionalnom razvoju
temeljem kojeg je Grad Gospić kao i drugi gradovi ostao bez prihoda poreza na dohodak u iznosu od 45 mil. kuna
te preuzimanje obveza za održavanje cesta kojih je na području Grada oko 500 km. Za održavanje cesta Grad je
dobio kompenzacijski dio početno oko 8 mil. kuna da bi taj iznos spao na nešto manje od 5 mil. kuna što je u naravi
gubitak od oko 3,5 mil. kuna. Smatra da je značajnu ulogu u stvaranju minusa odigrao upravo Zakon o regionalnom
razvoju koji  je mnogim gradovima prouzročilo probleme u financijskom poslovanju, međutim predloženim
izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave u narednom razdoblju u gradskom proračunu može
se očekivati nekoliko milijuna kuna više prihoda.

Dodaje da je iz Izvješća vidljiv minus od 6 mil. kuna, međutim svi drugi iznosi koji se navode od 10 mil.
kuna i više nisu točni. Pojašnjava da svaki put jednostavno nije moguće realizirati određeni plan, ali ne zato što je
netko nesposoban, već zato što se prihodi ne ostvaruju prema planu iz razloga na koje se ne može utjecati.

Ponavlja da je dug Grada 6,2 mil. kuna, sve ostalo su nedosjele obveze za koje će se dobiti i prihodi.
Žaloste ga razna prepucavanja, te je očekivao više suradnje međutim očito je da od toga ništa. Dodaje da

su projekti koje prezentira aktualna vlast projekti prethodne vlasti, te da nije zamijetio niti jedan novi projekt ili
viziju nove vlasti koja bi omogućila da ovaj grad zaživi i ima 25.000 stanovnika. Činjenica je da je grad u posljednja
4 mjeseca napustilo više mladih nego li posljednjih 10 godina. Dodaje da je Grad jedinica lokalne samouprave i da
je dužna obavljati sve one poslove koji su joj zakonom naloženi. Pozdravlja sve ono što je dobro, učinkovito i
određene uštede, međutim navedeno nije vidljivo. Ističe da je većina operativnih programa vezana za povlačenje
novca iz europskih fondova najkasnije do 2020. godine, stoga predlaže da se aktualna vlast uhvati posla te da
nastoji uspostaviti suradnju s Vladom RH i drugim institucijama koje su bitne za funkcioniranje Grada jer mandat
vrlo brzo prođe a kad se ostane bez ljudi bit će kasno. Vezano za evidentirani dug dodaje da se slobodno može
pozvati i neka revizorska kuća koja će uraditi reviziju poslovanja. Vjeruje da je početna strategija aktualne vlasti da
ocrni bivšu vlast, pronalazi neke kosture, opravdava se da ne može raditi jer nema novca koji je netko pokrao itd.,
međutim savjetuje da se svi skupa uhvate posla i počmu raditi jer vrijeme brzo prolazi.

IVAN NEKIĆ – navodi da je indeks viška/manjka u odnosu na izvorni plan – 1.207 tj. zaduženje je 1.200 %
veće nego li je planirano. Nadalje se osvrnuo na pojedine proračunske stavke pri čemu je istaknuo da je
proračunska zaliha u prvih šest mjeseci realizirana sa 68 %, stavka komunalna djelatnost sa 9,7 milijuna od
planiranih 16,2 tj. 60%, u rashodima za usluge od planiranih 10,4 realizirano je 8 milijuna odnosno 78 %, a od toga
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na održavanje cesta se odnosi 5 mil. kuna ili 86,2 %. Dodaje da nigdje nije vidljiva stavka za održavanje zimske
službe za koju je rečeno da je realizirana sa 86 % zbog povećanih troškova uklanjanja snijega s prometnica. Pita se
koliko je od 5,9 milijuna planiranih sredstava utrošeno za održavanje cesta i koliko je točno koštala zimska služba,
zašto je došlo do povećanja kad prošle zime nije bilo baš previše snijega, da li je do tog došlo zbog povećanja cijene
usluga, koliko je održavanje poskupilo u odnosu na prethodni ugovor, koliko je bilo ponuda na raspisanom
natječaju, jer se sumnja da je mogla biti jedna zajednička ponuda od tri subjekta koji bi inače trebali biti
konkurencija što vodi k vrsti kartelskog udruženja što je kažnjivo.

Vezano za javnu rasvjetu dodaje da je ista za prvu polovicu godine realizirana sa 63 % što bi trebalo biti
obrnuto obzirom na dužinu dana i noći, a za božićno i novogodišnje kićenje dodaje da je stavka probijena za 115 %.
Za projekt tržnice planirano je 500.000 a realizirano je 1,7 mil. kuna te se pita zašto je to tako? Osvrće se i na
projekt svlačionica na Balinovcu za koji je od planiranih dodatnih 450.000 utrošeno je 660.000 te se pita zbog čega
je došlo do dodatnih radova i koliko je ukupno koštao projekt tržnice i svlačionice? Nadalje se osvrće na dva puta
više planirana sredstava u odnosu na prethodnu godinu za ostale rashode za zaposlene u gradskoj upravi te se pita
koliko je zaposlenih dobilo stimulacije i tko odlučuje tko od zaposlenika dobiva istu? Pita se je li kriterij za
stimulaciju ocjena rada ili nešto drugo te smatra da svi trebaju imati jednaka prava. Osvrće se i na projekt
revitalizacije šume Jasikovac za koji je planirano 130.000 a potrošeno je dvostruko više, projekt prometne
regulacije za koji je planirano 15.000 potrošeno 54.000 kn te projekt rekonstrukcije KIC-a Lički Osik koji nije bio
planiran ali je zbog iznenadnog prijavljivanja na Natječaj za ruralni razvoj utrošeno 37.000 kn.

Zaključno dodaje da je ovaj Izvještaj ogledalo rada bivše vlasti tj. neplanski i netransparentni rad a na
štetu građana jer je vrlo teško objasniti zašto je zimska služba plaćena milijun kuna više, da je tržnica koštala 10
mil. kn, svlačionica 2 mil. kn, javna rasvjeta 2,4 mil. kn, te da se netransparentno isplaćuju naknade zaposlenicima.

MARIJAN BRKLJAČIĆ – ističe da se iz predmetnog Izvješća vidi da dug od 17 mil. kuna ne postoji te da je
napumpavanje duga formula za dobivanje izbora.

PETAR KRMPOTIĆ – na sve iznesene sumnje, ističe da je Grad Gospić za vrijeme njegova mandata sve četiri
godine imao bezuvjetno mišljenje. Odgovara za sve svoje postupke i radnje, a što se tiče prihoda dodaje da je
2015. g. bio suficit, a sad je deficit od 6 mil. kuna i nemoguće je da se je u godinu i pol dana dogodilo da je netko
nesposoban i da se nešto pogrešno zbraja. Budući prihodi idu na ruku aktualnoj vlasti, drago mu je da je to tako te
se nada da će vlast to znati iskoristiti. Dodaje da ukoliko netko ima kakvih sumnji neka to prijavi DORH-u.

KARLO STARČEVIĆ – navodi da su 30. lipnja evidentirane fakture od oko 2,5 mil. kuna od Lika cesta, 0,8 mil.
od Millema, cca 1,1 mil. kuna raznih drugih računa, 2,6 mil. kuna od g. Mešića za tržnicu, oko 1,6 mil. kuna za
povrat poreza građanima. Nadalje, osvrće se na štetno potpisivanje ugovora s Lika cestama za održavanje cesta
gdje je došlo do poskupljenja sa 24 mil. kuna na gotovo 50 mil. kuna. Stoga se pita da li bi itko pristao na
poskupljenje od 100 % u trenutku kad dolazi do pada prihoda?

Obzirom da nije bilo daljnje rasprave, predsjednik Vijeća g. Radošević informirao je nazočne da je Odbor
za proračun i financije dao pozitivno mišljenje na Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje siječanj –
lipanj 2017. godine.

Nakon provedene rasprave, sa 9 glasova „za” i 7 glasova „suzdržan” usvojen je POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA GOSPIĆA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2017. GODINE.

Ad – 4
Prijedlog Odluke o III izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Grada

Gospića
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića
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Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ – vezano za predmetnu Odluku istaknuo je da se istom uređuju nazivi i
djelokrug rada upravnih tijela Grada sukladno Zakonu. Pojasnio je  osnivanje upravnih tijela sukladno odredbama
članka 19. i 20. Zakona o lokalno i područnoj (regionalnoj) samoupravi te naveo da je ustrojstvo Grada jedan od
elemenata organizacijske strukture gradske uprave kojim se uređuje opis poslova koji se obavljaju u upravnim
tijelima te broj i naziv tijela koji obavljaju te poslove. Drugi organizacijski element nakon donošenja ove Odluke je
pravilnik o unutarnjem redu kojim se sistematiziraju radna mjesta, uređuje opis poslova, broj izvršitelja i dr.

Ističe da predmetne izmjene čine svojevrsnu minireformu kojom predlagatelj želi osigurati da se prevelika
koncentracija raznorodnih poslova sadržanih u jednom upravnom tijelu tj. Upravnom odjelu za samoupravu i
upravu raspodjele kroz osnivanje dva nova upravna tijela čime bi se poslovi trebali raspodjeliti prema srodnosti i
organizacijskoj povezanosti što bi omogućilo veću specijalizaciju za obavljanje pojedinih poslova. Djeljenjem
trenutnog Upravnog odjela za samouopravu i upravu formirao bi se Upravni odjel za gospodarstvo, financije i
proračun, te Upravni odjel za društvene djelatnosti. Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun bio bi
zadužen za analitiku i planiranje u financijama i gosporadstvu, ustrojavanje gradske riznice, javnu nabavu, razvoj
poduzetničke infrastrukture i poljoprivrede kroz pripremu projekata koji će se financirati iz fondova EU. Upravni
odjel za društvene djelatnosti bi se bavio školstvom, kulturom, sportom,udrugama i socijalnom skrbi. Odluka
predstavlja organizacijske promjene koje bi dovele do stvaranja djelotvornijeg i učinkovitijeg javnog servisa za
njegove korisnike.

U drugom dijelu Odluke sadržane su promjene unutar upravnog odjela za komunalne djelatnosti a
najvažnija je preuzimanje poslova koji se odnose na izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola te drugih akata
vezanih za gradnju i provedbu propisa vezanih za prostorno uređenje. U nastavku pojašnjava pravnu osnovu za
obavljanje ovih poslova te dodaje da se treća izmjena odnosi na poslove pisarnice koji bi se nakon dijeljenja
upravnog odjela za samoupravu i upravu obavljali u Tajništvu obzirom da je djelokrug poslova Tajništva stručne i
administrativne naravi. Sve ostale izmjene i dopune sadržane u Odluci odnose se na detaljnije i preciznije
definiranje poslova koji su se i do sada obavljali unutar poslova upravnih tijela.

PETAR RADOŠEVIĆ – izvjestio je nazočne članove Gradskog vijeća da je na prijedlog Odluke o III izmjenama i
dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Gospića, sukladno odredbama članka 42.
Poslovnika Gradskog vijeća, od strane Kluba vijećnika HDZ-HSS-HSP AS podnesen pismeni Amandman, kojim se
predlaže brisanje  članka 2., članka 4. i članka 5. Odluke, te da se u članku 6. stavku 1. podstavku 4. Odluke brojevi
13. i 14. zamjene brojevima 14. i 15.

JADRANKA PEJNOVIĆ – dodatno obrazlaže podneseni Amandman te se osvrće na izneseno obrazloženje
predmetne Odluke i ističe da se najvažnija izmjena  odnosi na dijeljenje upravnog odjela za samoupravu i upravu
na dva nova upravna odjela. Navodi da se ovim prijedlogom izdvajaju društvene djelatnosti i da nije vidljivo na koji
način će takvo izdvajanje biti efikasno za budući rad uprave i na koji način će to biti ekonomično. Dodaje da
otvaranje novog odjela vuče za sobom i nove troškove, novog pročelnika, te da su trenutno postojeći odsjeci, koji
djeluju unutar odjela za samoupravu i upravu, podijeljeni po resorima kao što je Odsjek za gospodarstvo i
poljoprivredu, Odsjek za društvene djelatnosti te Odsjek za proračun i financije.

Nadalje navodi da je upravo postojanje resornog razgraničenja predstavlja razlog za podnošenje
predmetnog Amandmana koji se odnosi na članak 2., čl. 4. i čl. 5. na način da se brišu iz prijedloga Odluke, te na
članak 6. od kojeg u ovom trenutku Klub odustaje te predlaže da se povuče iz tehničkih razloga.

KRISTINA PRŠA – u ime predlagatelja očitovala se je o podnesenom  Amandmanu te  navela da se ne slaže
s objašnjenjem gđe. Pejnović da će predmetne Izmjene i dopune pridonijeti povećanju troškova u smislu većeg
zapošljavanja mislivši pri tom vjerojatno na još jednog pročelnika odjela za proračun i financije. Ističe da neće doći
do povećanih troškova. Nadalje ističe da gradonačelnik g. Starčević ne prima punu plaću već naknadu plaće te kad
bi se zbrojila plaća od pročelnika te puna plaća za obavljanje dužnosti gradonačelnika i dalje bi to bilo manje nego li
iznos koji trenutno dobiva bivši gradonačelnik. Stoga zaključuje da tu nema nikakvog povećanja troškova.

Nadalje ističe da je Grad sukladno odredbama Zakona već trebao imati ustrojenu centralnu riznicu te da
će se vršiti pripreme za uvođenje iste već od iduće godine. Ustrojavanjem centralne riznice u ustanovama kojima je
osnivač Grad više neće biti potrebni knjigovođe i računovođe te kako ti ljudi ne bi ostali bez posla i na ulici namjera
je da se isti povuku u Grad upravo u predloženi upravni odjel za gospodarstvo, proračun i financije kako bi isti bio
što efikasniji. U tom slučaju svi poslovi financiranja bi se obavljali u Gradu a ne u računovodstvima tih ustanova.
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JADRANKA PEJNOVIĆ – navodi da bi otvaranje novog odjela sa djelatnostima koje su navedene iste i dalje
bile u suradnji i povezane s odjelom za financije i da taj odjel ne bi bio samostalan. Ne razumije zbog čega se onda
ne odvoji odjel za gospodarstvo ili odjel za proračun i financije što bi bilo logičnije nego li odvajati resor društvenih
djelatnosti dok se važan sektor gospodarstva ostavlja u jednom obilnom odjelu. Nadalje se osvrće na izjavu
gradonačelnika kojom je konstatirano da je ured za izdavanje građevinskih dozvola već otvoren, a predloženom
Odlukom se predlaže uvođenje tih poslova u upravni odjel za komunalne djelatnosti . Stoga pita pri kom odjelu je
otvoren taj ured i na temelju kojeg članka obzirom da se danas usvaja ta djelatnost?

KRISTINA PRŠA – pojašnjava da Grad ima dopis Ministarstva uprave od kojeg je zatraženo davanje
ovlaštenja Gradu Gospiću za obavljanje poslova izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola. Odgovorom
Ministarstva rečeno je da Gradu Gospiću ne treba ovlaštenje za obavljanje tih poslova iz razloga što je Grad već
ovlašten za to te da se ti poslovi mogu obavljati. U razgovoru s pravnim službama ovi poslovi sukladno Zakonu o
gradnji pripadaju upravnom odjelu za komunalne djelatnosti koji je jedini u Gradu u čijem djelokrugu su poslovi
gradnje. Stoga sukladno Zakonu poslovi izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola sami po sebi pripadaju tom
odjelu. Nadalje prema razgovorima s pravnim službama Ministarstva uprave Grad je već mogao izdavati ove akte i
bez ove stavke zato što se taj dio poslova već nalazi u odjelu za komunalnu djelatnost. Prijedlog da se ova stavka
ugradi i u Odluku o ustrojstvu učinjena je prema njihovom naputku da se isto decidirano navede i ta stavka bez
obzira na postojeću stavku koja je glasila izdavanje i ostalih akata koji su dati sukladno ostalim zakonima na
upravljanje Gradu Gospiću.

Tijekom navedene rasprave o predmetnoj Odluci, sukladno odredbama članka 43. Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Gospića, podnošenje  usmenog Amandma najavila je vijećnica gđa. Jadranka Pejnović.

O navedenom prijedlogu provedeno je glasovanje, te su se nazočni članovi Gradskog vijeća jednoglasno
sa 16. glasova „za” složili i prihvatili prijedlog gđe. Pejnović za podnošenje usmenog Amandmana.

JADRANKA PEJNOVIĆ – u obrazloženju usmenog Aamandmana sukladno odredbama čl. 43. Poslovnika
Gradskog vijeća, navodi da se on predlaže iz tehničkih razloga. Naime, u čl. 3. Odluke navode se djelatnosti koje se
već prema trenutno prema važećoj Odluci nalaze u Upravnom odjelu za samoupravu i upravu. Pojašnjava da
ukoliko se usvoji pisani Amandman, a ne usvoji se i izmjena članka 3. dogodit će se da sve djelatnosti ostaju u dva
upravna odjela tj. u Tajništvu i Upravnom odjelu za samoupravu i upravu.

Usmenim Amandmanom predloženo je da se u članku 3. prijedloga Odluke brišu stavci 3. i 4. koji glase:
„Podstavak 14. mijenja se i glasi:
-planiranje, projektiranje, izgradnju i uspostavljanje informatičkog sustava, poslove planiranja, nabave i upravljanja
informatičko-komunikacijskom opremom, te osiguranje sigurnosti u zaštiti podataka,
Podstavak 18. mijenja se i glasi:
“ - uredsko poslovanje, vođenja pisarnice i arhive,”.

Sa 9 glasova „za”, 5 glasova „protiv” i 2 glasa „suzdržan” usvojen je pismeni Amandman Kluba vijećnika
HDZ-HSS-HSP AS, uz prijedlog da se iz istog, zbog tehničkih razloga,  izuzmu odredbe koje se odnose na izmjene
članka 6. Odluke.

Sa 11 glasova „za” i 5 glasova „suzdržan” usvojen je usmeni Amandman gđe Pejnović, kojim je
predloženo u članku 3. brisanje stavka 3.i 4.

Usvojeni Amandmani postali su sastavni dio konačnog prijedloga predmetne Odluke te je sa 9 glasova
„za”, 3 glasa „protiv” i 4 glasa „suzdržan” usvojena ODLUKA O III IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USTROJSTVU I
DJELOKRUGU RADA UPRAVNIH TIJELA GRADA GOSPIĆA.

Ad – 5
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o autotaksi prijevozu
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ – vezano za predmetnu Odluku navodi kada je donesena temeljna Odluka o
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autotaksi prijevozu te ističe da je istom u čl. 4. st. 2. navedeno da dozvole za autotaksi prijevoz izdaje upravni odjel
za samoupravu i upravu. Međutim Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Grada za te poslove je
zadužen Upravni odjel za komunalnu djelatnost. Iz navedenog je vidljiva neusklađenost ovih akata te se ista
predloženom Odlukom nastoji ispraviti na način da se ovi poslovi stave u djelokrug rada Upravnog odjela za
komunalne djelatnosti te da se unese odredba da se zbog proceduralne pogreške može izdati nova dozvola.

Nije bilo rasprave.
Jednoglasno sa 16 glasova „za” usvojena je ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O AUTOTAKSI PRIJEVOZU.

Ad – 6
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Gospića
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ – obrazlažući predmetnu Odluku pojasnio je da u Gradu Gospiću postoje
komunalne djelatnosti koje se obavljaju putem ugovora, putem koncesije, a neke su dodijeljene trgovačkom
društvu Komunalac. U predloženoj Odluci radi se o komunalnim djelatnostima prijevoza putnika u javnom
prometu koja se obavlja putem koncesije te javne rasvjete i prigodnog ukrašavanja grada koji se obavljaju
temeljem pisanog ugovora. Predmetnom Odlukom predlaže se da navedene djelatnosti može obavljati i
Komunalac odnosno da se u isto vrijeme mogu obavljati na ovaj i onaj način. Na ovaj način Grad može odabrati
opciju koju želi bez da je prethodno potrebno mijenjati Odluku o komunalnim djelatnostima.

PETAR KRMPOTIĆ – navodi da ga je predloženom Odlukom začudilo određeno neznanje, te dodaje da je
samo uvodni dio točan koji se odnosi na obavljanje komunalnih djelatnosti. Naime, Zakon o komunalnom
gospodarstvu je vrlo jasno propisao način na koji se ti poslovi mogu obavljati tj. na jedan ili drugi način. Podsjeća
na prenošenje obavljanja dimnjačarskih poslova na društvo Komunalac za vrijeme bivše vlasti te ističe da se je
tadašnja oporba znatno pobunila da se tima guši privatni sektor i gube radna mjesta. Ponavlja da ga čudi ovakav
prijedlog jer je Zakon jasan da može biti jedno ili drugo, te dodaje da je ovakav prijedlog potpuno neosnovan i da
isti nema zakonskog uporišta. Smatra da je bilo vrlo neozbiljno ne napomenuti da je Vijeće 2016. godine donijelo
Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, temeljem provedenog javnog natječaja za razdoblje 2016.–2020. za
obavljanje poslova održavanja javne rasvjete putem okvirnog sporazuma temeljem kojeg se za svaku godinu
određuje planirani iznos. Prijevoz putnika u javnom prometu se obavlja putem koncesije koja je data na razdoblje
od 2016.–2020. g. Ništa od navedenog nije spomenuto u predloženoj Odluci, te da ne vidi razloga zbog čega bi
aktualna vlast ugasila 20-30 radnih mjesta i što će bilti s linijskim prijevozom putnika.

Dodaje da nema ništa protiv da se prigodno ukrašavanje grada povjeri trgovačkom društvu Komunalac
mada je logično da te poslove obavlja subjekt koji obavlja i poslove održavanja javne rasvjete. Također Klub nema
ništa protiv da ove poslove obavlja Komunalac, međutim smatra prije toga potrebnim napraviti raskid ili
sporazumni raskid postojećih ugovora te dovođenje stvari na čisto. Ukoliko se to ne uradi doći će do toga da će se
tri puta platiti jedna te ista stvar, odnosno ukoliko se poslovi dodjele Komunalcu plaćat će se njegovi radovi, doći
će do tužbe od strane pravne osobe s kojom Grad ima ugovor za obavljanje ovih poslova, platit će se i to i na kraju
doći će i do plaćanja kamata nakon sudskog spora. Zbog navednog navodi da Klub neće glasati za ovakav prijedlog
niti želi takvu odovornost preuzeti na sebe.

Ponavlja da se ove komunalne djelatnosti mogu obavljati na jedan ili drugi način, te kada se stvari izvedu
na „čistac” može se razmišljati o ovakvom prijedlogu.

Također ističe da ukoliko je aktualna vlast nije zadovoljna s postojećim ugovorima da su isti okvirne
naravi te da se za svaku godinu može ugovoriti i manji iznos bilo za održavanje javne rasvjete bilo za potrošnju
električne energije.

Zaključno ističe da je ovaj prijedlog Odluke neozbiljan, neodgovoran, nema priloga niti obrazloženja da
postoje određeni ugovori/koncesije, u kojoj su fazi, da li se predlaže raskid ugovora i sl. Dodaje da za postojeće
poslove postoji Javni natječaj koji je čist, odabirom Komunalca za obavljanje ovih poslova isti se daju društvu koje
nema opremu i operativnu snagu za obavljanje tih poslova i nema javnog natječaja već će se poslovi povjeravati
određenim podizvođačima što predstavlja plodno tlo za različite nečiste stvari.

Kad sve bude čisto Klub će biti „za”, model je ispravan i pravo je gradonačelnika da predloži na koji način
će se obavljati komunalne djelatnosti, međutim smatra neozbiljnim i neodgovornim zatomiti povijest i trenutnu
situaciju gdje se Grad nalazi i kakve ima obveze i odnose. Nadalje savjetuje da postoje razni pravni mehanizmi da
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se Grad zaštititi, te dodaje da je slična situacija i sa ljetnim i zimskim održavanjem cesta gdje je prema navodima
došlo do značajnijeg poskupljenja, međutim poslovi se dodjeljuju putem natječaja a postoji i revizija.

Zaključuje da kad situacija bude riješena i stvar čista Klub neće imati ništa protiv da ove poslove obavlja
Komunalac.

MARIJAN BRKLJAČIĆ – navodi da u razgovoru sa zaposlenicima Autotransa se doznaje da su zatečeni ovom
Odlukom temeljem koje bi mogli ostati bez zaposlenja a radi se o 30 otkaza. Dodaje da je vidljivo da Komunalac ne
može obavljati te poslove ali da može iste davati podizvođačima gdje se otvara mogućnost legalne pljačke te je
zbog navedenog protiv donošenja ove Odluke. Podsjeća da je u prethodnom sazivu zajedno s g. Starčevićem kao
oporba bio protiv ovakvih odluka kojima se guši privatno poduzetništvo.

IVAN NEKIĆ - navodi da je privatno poduzetništvo i dovelo do situacije da cijena javnog prijevoza Lički Osik
- Gospić za 8 km u jednom pravcu košta 27,00 kn,, iz čega je vidljivo da nešto ne šima. Smatra da je spominjanje
otkaza i ukidanja radnih mjesta populisitički čin, jer tko god bude radio javni prijevoz morat će imati KV vozača
dakle opet će to raditi ti isti vozači.

KARLO STARČEVIĆ – ističe da isčitavajući Zakon o komunalnom gospodarstvu je vidljivo da se otvara prostor
da se ovi poslovi mogu obavljati na jedan, drugi i treći način. Nigdje nije izričito navedeno da se ne može niti gdje
piše „ili koncesija, ili privatno poduzetništvo ili gradsko poduzeće.

Navodi da se je već nekoliko puta došlo u situaciju da nije bilo kvalificiranih ljudi koji će održavati javnu
rasvjetu koja je godišnje iznosila 2 mil. kuna dok su neki drugi čak i veći gradovi od Gospića, koji ima 5 000 lampa,
isto plaćali 450-550.000 kuna za 7-8 000 rasvjetnih tijela. Trenutno je izračunato da prijevoz u gradu može
maksimalno koštati od 2,50 do 3,00 kn, međutim danas se isti plaća koncesionaru oko 7,00 kn te se pita da li je to
odgovornost prema poreznim obveznicima koji pune proračun Grada. Dodaje da navodi da se ovim prijedlogom
otvara prostor za pljačku je više nego smješan. Ističe da postoji zakonska mogućnost da se grad podijeli po
kvartovima/zonama te se na taj način održavanje javne rasvjete po istima može povjeriti različitim tvrtkama bilo
ugovorom, koncesijom i sl.

PETAR KRMPOTIĆ – ističe da se obavljanje komunalnih djelatnosti ne može u isto vrijeme povjeriti na jedan
i drugi način tj. u isto vrijeme ugovor i koncesija. Za tu djelatnost je proveden javni natječaj, međutim modelom
davanja poslova nekome za 500.000 kn otvara se idealan prostor za zamagljivanje. Za prijevoz se slaže da je cijena
prijevoza previsoka međutim postoje i drugi načini a kao primjer navodi subvencioniranje prijevoza od strane
Grada. Činjenica je da Komunalac nema uvjeta niti operativnih niti kadrovskih za prijevoz učenika i putnika.

Što se tiče linijskog prijevoza i javne rasvjete treba rasčistiti situaciju na najpovoljniji način i ako se ti
poslovi povjere Komunalcu da isti ima minimalne sigurnosne uvjete. Ističe da ovo nije nikakav prkos već su vrlo
ozbiljne stvari koje prethodno treba razriješiti na najpovoljniji način za Grad. Napominje da je aktualna vlast
preuzela Komunalno poduzeće bez bilo kakvih zaduženja, vjeruje da bi poslove zimske službe čak bilo dobro
povjeriti Komunalcu jer bi to možda bilo i jeftinije, a za obavljanje svih komunalnih djelatnosti ovo tržište će biti
spremno tek za nekih 5-10 godina.

Na kraju ističe da Klub nije protiv svega što predloži izvršna vlast te da bi osobno čak i volio da ove
djelatnosti obavlja Komunalac i na taj način ima siguran izvor prihoda, međutim prije toga treba razriješiti
postojeće odnose.

IVAN NEKIĆ – slaže se sa navedenim da je prijevoz djece vrlo osjetljiva stvar te dodaje kako je osobno
svjedok kako postojeći koncesionar prevozi školsku djecu na način da u vozilu predviđenom za osam putnika vozi
po dvanaestero djece. Dodaje da je cijena autobusne karte za Lički Osik bila samo primjer te pretpostavlja da je
slična situacija i na linijama za druga naselja. Smatra da bi ovom gradu puno značilo da ima prijevoz koji je
kvaliteniji zbog svih potreba stanovnika koji imaju potrebu češće doći u Gospić.

KARLO STARČEVIĆ - dodaje da je Komunalac d.o.o. uredno registriran za obavljanje poslova putničkog
prijevoza tj. ima sve uvjete, osim vozača i ukoliko se odluči za isto potrebno je kupiti vozilo. Ovim prijedlogom
jednostavno je ostavljena opcija da ove poslove može obavljati i Komunalac ukoliko bude potrebno.

Što se tiče javne rasvjete postojeći ugovor je štetan te je isti raskinut. Javni natječaj za javnu rasvjetu je
fingiran tj. tvrtka Millem je jedina firma koja je uredno ispunila troškovnik i vjerojatno sama predala druga dva
troškovnika na natječaj.
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IVICA TOMLJENOVIĆ – ispravlja pogrešan navod gradonačelnika vezano za javni natječaj održavanja javne
rasvjete te dodaje da se je na isti prijavilo pet firmi tj. uzelo tender, tri firme se nisu pojavile već dvije od čega
jedna nije ispunila uvjete. Prema Zakonu o javnoj nabavi temeljem navedenog natječaj je trebao biti poništen.
Nadalje, navedena je samo jedna opcija da se za ozbiljnost ponudi polog (keš) u iznosu od 100.000 kn što je apsurd
a za dobro izvedene poslove navedeno je da treba bianco mjenica što je također apsurd. Druga ponuda bila je
skuplja te nije zadovoljavala uvjet pologa od 100.000 kn i ista nije smjela doći u obzir da se razmatra.

Zakonom o komunalnom gospodarstvu ovakav natječaj je poludopušten dok je Zakon o javnoj nabavi
decidiran i jasan, a cjena je astronomska. Dodaje da u Zakonu o komunalnom gospodarstvu nigdje nije navedeno
da se ne može donesti i jedno i drugo te se ovim prijedlogom stvara samo mogućnost za obavljanje ovih poslova.

PETAR KRMPOTIĆ – smatra da je aktualna vlast politički nekulturna te da ga optužuju za nekakav kriminal, a
sličnu situaciju je već imao u kojoj je državni odvjetnik obustavio istragu, stoga dodaje da ukoliko postoje bilo
kakve sumnje da iste slobodno prijave. Ističe da je natječej proveden zakonito i da je to točno. Dodaje da nije
nikakav kriminalac, već aktualna vlast izvrće teze, spominje natječaj, polog itd.

Stvar je vrlo jasna ili jedno ili drugo, Klub je također sklon da se ove djelatnosti povjere Komunalcu ali kad
se razriješe sve druge stvari. Podsjeća da kad je bivša vlast dodijelila neke poslove Komunalcu da je ista od tadašnje
oporbe bila prozivana za gušenje privatnog sektora i sputavanje nekoga da zaradi svoj kruh.

IVICA TOMLJENOVIĆ – ispričava se g. Krmpotiću i dodaje da ga nitko ne proziva kriminalcem, te da je
iznesao samo činjenice.

JOSIP MARKOVIĆ – ističe da je Zakon omogućio gradovima i općinama da budu fleksibilni kad je u pitanju
odluka o komunalnim djelatnostima i omogućio je da se u istom trenutku može napisati da se jedna djelatnost
nalazi u komunalnom društvu i koncesiji te da nigdje ne piše da to ne može. Dodaje da se to Zakonom jednostavno
dozvoljava tj. dozvoljeno je da se stavi više opcija, a koja će se odabrati to ovisi o nečemu drugom. Predloženom
Odlukom vidljivo je da ove djelatnosti može obavljati Komunalac i da može biti ugovor a tko će se u datom
trenutku odabrati to će se vidjeti i na ovaj način se omogućava Gradu da može pristupiti izmjeni načina obavljanja
komunalne djelatnosti bez da prethodno pristupa izmjeni ove Odluke.

PETAR RADOŠEVIĆ – pita ukoliko Grad dobije tužbu, koja može biti višemilijunska zbog neispunjavanja
ugovora kako u tom slučaju se misli riješiti taj problem. Podsjeća da je Vijeće donijelo odluku temeljem javnog
natječaja od kojeg nema ništa jače i transparentnije i izabralo koncesionara, a ovim prijedlogom se inicira
pokretanje postupka da nam taj koncesionar prouzrokuje tužbu. Nadalje pita gdje piše da Odluka o koncesiji ostaje
na snazi do isteka ugovora?

JOSIP MARKOVIĆ – odgovara da ova Odluka nema nikakve veze sa raskidanjem ugovora jer je to druga
priča. Dodaje da ako se ovim prijedlogom stavi da se ovi  poslovi mogu obavljati putem Komunalac i putem
koncesije da to ne znači da se s tim raskida koncesija. Zakon omogućava da isto bude i na jednoj i na drugoj strani i
nigdje nije rečeno ili ili. Ponavlja da ova Odluka ne inicira raskid ugovora s koncesionarom, to je dobra volja
Uprave, ona jednostavno može ostati ovakva kakva je pa čak i do isteka ugovora o koncesiji. Također dodaje da
nema potrebe da u Odluci stoji odredba o postojećem ugovoru.

IVAN NEKIĆ – pita budući da je Vijeće donijelo Odluku o odabiru koncesionara i ukoliko se  predmetna
Odluka prihvati, da li Gradsko vijeće i dalje ima mehanizam odlučivanja o raskidu postojeće koncesije odnosno
mogućnost nepodržavanja takvog prijedloga ukoliko bi isti mogao pričiniti štetu Gradu odnosno tužbu?

Nakon provedene rasprave, o predloženoj Odluci članovi Gradskog vijeća glasovali su sa 7 glasova „za” i
9 glasova „protiv” te temeljem navedenog glasovanja ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU
GRADA GOSPIĆA nije usvojena.

Ad – 7
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture za 2016. godinu
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Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ – obrazlažući predmetnu točku istaknuo je da su Izvješćem obuhvaćeni
gradnja, analitika, evidencija nerazvrstanih cesta, sportska igrališta, izgradnja i popravak nadstrešnica, spomen
obilježja, mrtvačnica, postavljanje lampi, izgradnja gradske tržnice itd. Plan evidentiran Proračunom za 2016.
godinu bio je 13.375.500 kn, a realiziran je sa 9.822.043 kn, tj. nije ostvareno ono što je planirano. Dodaje da je
predmetno Izvješće trebalo biti usvojeno još u ožujku te se predlaže njegovo usvajanje sad.

ANELA SERDAR – PAŠALIĆ – dodaje da iako se radi o Izvješću za prethodnu 2016. godinu isto nije sporno,
međutim ono što nije zadovoljavajuće i što Klub vijećnika HDZ-HSS- HSP AS ne može prihvatiti ovakav dokument koji
metodološki nije izrađen kako treba. Dodaje da ukoliko bi Revizija tražila uredno izvješće, vjerojatno bi imala
ovakvu primjedbu. Izvješće ne prati temeljni Program, plan, izmjene plana, izvršenje, indeks ostvarenja itd. Stoga
je Klub zaključio da je potrebno da se isto vrati na doradu.

IVAN NEKIĆ – osvrće se na projekt izgradnje tržnice u iznosu od 6.850.000 kn, a u izvršenju proračuna je
vidljivo da je to bilo još 1,7 miijuna kuna te su spomenuti i neki računi koji su dospjeli nakon lipnja o.g.. Stoga
smatra da bi bilo dobro da se objavi koliko je tržnica u konačnici koštala.

JOSIP MARKOVIĆ – navodi zakonski propis na temelju kojeg je izrađeno predmetno Izvješće, te da nigdje
nije propisan obrazac kakvo bi ono trebalo biti te je ostavljena mogućnost da isto može biti jednostavno ili
komplicirano.

ANELA SERDAR – PAŠALIĆ – ističe da se u arhivi Grada može pronaći podrobno Izvješće s načelno
nabrojanim svim dijelovima i kad to isto bude jedan takav metodološki dokument onda će Klub prihvatiti Izvješće u
takvoj formi.

JOSIP ŠABAN – pita zašto ovo Izvješće nije bilo na dnevnom redu Vijeća u ožujku ove godine?

JOSIP MARKOVIĆ – ne može odgovoriti na predmetno pitanje jer tad nije obavljao poslove pročelnika.

Nakon provedene rasprave, o predmetnoj točki dnevnoga reda članovi Gradskog vijeća glasovali su sa 6
glasova „za”, 9 glasova „protiv” i 1 glasom „suzdržan” te temeljem navedenog glasovanja ZAKLJUČAK O
PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016.
GODINU nije usvojen.
Zaključeno je da se predmetno Izvješće uputi na doradu te će se iznova razmatrati na sjednici Gradskog vijeća.

Ad – 8
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u
2016. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ – navodi da Izvješće odnosno Program održavanje komunalne infrastrukture
obuhvaća održavanje čistoće, održavanje gradskih i nerazvrstanih cesta, usluge interneta, sustava javne rasvjete,
groblja, sustava odvodnje atmosferskih voda. U Proračunu 2016. godine za realizaciju ovog Programa bilo je
planirano 11.466.695, a realizirano je 11.416.381 kn.

ANELA SERDAR – PAŠALIĆ – navodi da ni u ovom Izvješću nije razvidan plan i realizacija te se traži Izvješće
koje će metodološki biti potpuno odnosno prikazano po planiranim stavkama.

Nakon kraće rasprave, o predmetnoj točki dnevnoga reda članovi Gradskog vijeća glasovali su sa 5
glasova „za”, 9 glasova „protiv” i 2 glasa „suzdržan” te temeljem navedenog glasovanja ZAKLJUČAK O
PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2016. GODINI nije
usvojen.
Zaključeno je da se predmetno Izvješće uputi na doradu te će se iznova razmatrati na sjednici Gradskog vijeća.
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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 2016. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ – navodi da su točke 9., 10., 12. i 13. dnevnoga reda napravljene kao
prethodne dvije točke koje nisu prihvaćene te stoga pretpostavlja da će ista situacija biti i sa navedenim točkama
pa predlaže da se i ta Izvješća upute na doradu. Nadalje predlaže razmatranje točke 11. dnevnoga reda koja se
odnosi na Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom koja je sadržajnija i napravljena sukladno izvješćima
prethodnih godina.

Navedeni prijedlog je prihvaćen.

O predmetnoj točki dnevnoga reda članovi Gradskog vijeća, glasovali su jednoglasno sa 16 glasova
“protiv” te temeljem navednog glasovanja nije usvojen ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU
PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA
PODRUČJU GRADA GOSPIĆA ZA 2016. GODINU.
Također je jednoglasno zaključeno da se predmetno Izvješće uputi na doradu te će se iznova razmatrati na
sjednici Gradskog vijeća.

Ad – 10
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

O predmetnoj točki dnevnoga reda članovi Gradskog vijeća, glasovali su jednoglasno  sa 16 glasova
“protiv” te temeljem navednog glasovanja nije usvojen ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU
PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA.
Također je jednoglasno zaključeno da se predmetno Izvješće uputi na doradu te će se iznova razmatrati na
sjednici Gradskog vijeća

Ad – 11
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom Grada Gospića za
2016. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ – vezano za predmetnu točku ističe da se Izvješće odnosi na realizaciju
Plana za 2016. godinu te napominje da je u tijeku izrada novog Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2017. –
2022. g. Dodaje, obzirom da je predmetno Izvješće izrađeno u siječnju o.g. da neke stvari odstupaju od trenutnog
stanja a neke su izmjenjene. U istom su opisani poslovi koje je Grad povjerio svome trgovačkom društvu
Komunalac te su isti specificirani (vozni park, spremnici za otpad), sanacija odlagališta komunalnog otpada
Rakitovac koje može biti još u funkciji godinu i pol. Evidentirana su divlja odlagališta (oko 5), opisan je način
naplate usluge odvoza komunalnog otpada a koji će se od 11. mjeseca ove godine mijenjati i naplaćivati prema
volumenu ili težini. Također su navedene određene edukacije, predavanja i sl.

Bez rasprave, jednoglasno sa 16 glasova „za” usvojen je ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU
PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA GOSPIĆA ZA 2016. GODINU.

Ad – 12
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte

društvenih djelatnosti za 2016. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića
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Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

O predmetnoj točki dnevnoga reda članovi Gradskog vijeća, glasovali su jednoglasno  sa 16 glasova
“protiv” te temeljem navednog glasovanja nije usvojen ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU
PROGRAMA RADOVA KAPITALNIH ULAGANJA U OBJEKTE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI ZA 2016. GODINU.
Također je jednoglasno zaključeno da se predmetno Izvješće uputi na doradu te će se iznova razmatrati na
sjednici Gradskog vijeća.

Ad – 13
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje kuća i

stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospiću 2016. u godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

O predmetnoj točki dnevnoga reda članovi Gradskog vijeća, glasovali su jednoglasno  sa 16 glasova
“protiv” te temeljem navednog glasovanja nije usvojen ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU
PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE KUĆA I STANOVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČJU POSEBNE
DRŽAVNE SKRBI ZA GRAD GOSPIĆ U 2016. U GODINI.
Također je jednoglasno zaključeno da se predmetno Izvješće uputi na doradu te će se iznova razmatrati na
sjednici Gradskog vijeća.

Ad – 14
Prijedlog Odluke o pristupanju osnivanja prava služnosti puta na dijelu nekretnine označene kao

kat.čest.br. 5285, k.o. Gospić u korist Grada Gospića
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića

Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ – predložio je, obzirom da je predmetna točka detaljno pisano obrazložena
da istu nema potrebe dodatno obrazlagati.

Bez rasprave, jednoglasno sa 16 glasova „za” usvojena je ODLUKA O PRISTUPANJU OSNIVANJA PRAVA
SLUŽNOSTI PUTA NA DIJELU NEKRETNINE OZNAČENE KAO KAT.ČEST.BR. 5285, K.O. GOSPIĆ U KORIST GRADA GOSPIĆA.

Ad – 15
Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti na nekretninama označenim kao kat.čest.br. 2130/1, 2130/2,

2130/5, 2130/7, 2130/8, 2130/9, k.o. Gospić
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića
Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ

Bez rasprave, jednoglasno sa 16 glasova „za” usvojena je ODLUKA O OSNIVANJU PRAVA SLUŽNOSTI NA
NEKRETNINAMA OZNAČENIM KAO KAT.ČEST.BR. 2130/1, 2130/2, 2130/5, 2130/7, 2130/8, 2130/9, K.O. GOSPIĆ.

Ad – 16
Prijedlog Zaključka o imenovanju članova Redakcijskog kolegija „Službenog vjesnika Grada Gospića”
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

Izvjestitelj: JADRANKA PEJNOVIĆ – obrazlažući predmetni točku istaknula je da Redakcijski kolegij sačinjava
pet članova od čega su u istome po funkciji predsjednik Vijeća i  tajnik, dok se ostali članovi predlažu. Odbor za
izbor i imenovanje predlaže za članove kolegija Anelu Serdar – Pašalić, Ivana Bronzovića i Marijana Brkljačića.
Dodaje da imenovani članovi između sebe biraju predsjednika Kolegija.

Bez rasprave, jednoglasno sa 16 glasova „za” usvojen je ZAKLJUČAK O IMENOVANJU ČLANOVA
REDAKCIJSKOG KOLEGIJA „SLUŽBENOG VJESNIKA GRADA GOSPIĆA”.
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Ad – 17
Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. do 31. srpnja, 01. do 31. kolovoza i

od 01. do 30. rujna 2017. godine i donošenje Zaključaka o primanju na znanje Izvješća;
Izvjestitelj: KRISTINA PRŠA

Sredstva iz proračunske zalihe u razdoblju od 01.07.-31.07.2017. godine utrošena su kako slijedi:
- M.Š. - 5.000 kn u svrhu podmirenja dugovanja nastalih uslijed teške financijske i materijalne situacije.
Za mjesec srpanj ukupno je utrošeno 5.000 kn.

Sredstva iz proračunske zalihe u razdoblju od 01.08.-31.08.2017. godine utrošena su kako slijedi:
- M.Ž. - 1.000 kn za podmirenje troškova  osnovnih životnih potrebe za kći K.Ž. koja je osoba s teškoćama u razvoju i
100 % invalid, MALONOGOMETNOM KLUBU "KARLOBAG" - 1.500 kn za podmirenje troškova organizacije
malonogometnog turnira "Heroji Domovinskog rata", ŽUPI SV. STJEPANA MČ. KOMPOLJE - 2.000 kn za podmirenje
troškova uređenja unutrašnjosti crkve u  Kompolju, Ž.Š. - 1.000,00 kn  za podmirenje osnovnih životnih potreba,
B. T. - 1.000 kn za podmirenje osnovnih životnih potreba, NK "VELEBIT" - 4.000 kn za sufinanciranje troškova
organizacije i realizacije obilježavanja 70. godina postojanja, LIČKOM ZAVIČAJNOM DRUŠTVU "VILA VELEBITA" - POŽEGA
- 8.000 kn za kupnju 40  knjiga "Posebnosti Like: priroda, povijest, kultura, istaknute osobe", B. M. - 1.000 kn za
podmirenje osnovnih životnih potreba.

Za mjesec kolovoz ukupno je utrošeno 19.500,00 kn.

Sredstva iz proračunske zalihe u razdoblju od 01.09.-30.09.2017. godine utrošena su kako slijedi:
- R.B. - 1.500 kn za sufinanciranje troškova kupnje ženske olimpijske šipke za trening kćeri S.B.,
M. C. R. - 500 kn za podmirenje osnovnih životnih potreba,  V. L. - 1.000 kn za podmirenje osnovnih životnih potreba,
- D. V. - 1.000 kn za sufinanciranje troškova posjeta malodobnom sinu koji se nalazi u KBC-u Zagreb zbog potrebne
transplatacije jetre, - S.S. - 1.000 kn za podmirenje osnovnih životnih potreba.
Za mjesec rujan ukupno je utrošeno 5.000,00 kn.

Nije bilo rasprave.
Nakon što je pročitano predmetno Izvješće doneseni su slijedeći Zaključci, o kojima nije glasovano:

* ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE IZVJEŠĆA O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE
OD 01. DO 31. SRPNJA 2017. GODINE.

* ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE IZVJEŠĆA O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE
OD 01. DO 31. KOLOVOZA 2017. GODINE.

* ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE IZVJEŠĆA O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE
OD 01. DO 30. RUJNA 2017. GODINE.

Sjednica završila s radom u 19.20 sati.

KLASA: 023-01/17-01/11
URBROJ: 2125/01-01-17-02
Gospić, 27. listopada 2017. godine

ZAPISNIČAR PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Mandica Ratković, v.r. GRADA GOSPIĆA

Petar Radošević, v.r.
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