
Z A P I S N I K
sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića održane dana 01. prosinca 2017. godine (I dio)

s početkom u 16.00 sati i 12. prosinca 2017. godine (II dio - nastavak sjednice) s početkom u 16.00 sati
u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, Budačka 55 u Gospiću

I DIO -01. PROSINCA 2017. GODINE

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. Ana Šikić Rosandić,
4. Anela Serdar Pašalić, 10. Vladimir Jurčić, 16. Maria Ćaćić,
5. Jadranka Pejnović, 11. Josip Šaban, 17. Josip Župan.
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.

Pročelnik – tajnik g. Stilinović prije utvrđivanja dnevnoga reda utvrdio je kvorum te konstatirao da je na sjednici
nazočno svih 17 vijećnika i da se mogu donositi pravovaljane odluke.

Nakon navedenog, predsjednik Vijeća g. Radošević upoznao je nazočne vijećnike o materijalima koje su dobili
na klupe neposredno na početku sjednice, te je za 5. sjednicu Vijeća predložio dopunjeni

D n e v n i    r e d
1. Aktualni sat;
2. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića;
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja

komunalne infrastrukture u 2016. godini;
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

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

5. 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

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

7. 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
Gospić u 2016. godini;
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška
sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini;
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
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9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i
obrazovanju Grada Gospića za 2017. godinu;
Izvjestitelj: MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC

10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2017. godinu;
Izvjestitelj: MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC

11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o II izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2017.
godinu;
Izvjestitelj: MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC

12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i
socijalne skrbi Grada Gospića za 2017. godinu;
Izvjestitelj: MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC

13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za
2017. godinu;
Izvjestitelj: MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC

14. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2017. godini;
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

15. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2017. godini;
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

16. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa radova  kapitalnih ulaganja
u objekte društvenih djelatnosti u 2017. godini;
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

17. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova
u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2017. godini;
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

18. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u
2017. godini;
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

19. Razmatranje i usvajanje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gospića za 2017. godinu;
Izvjestitelj: DRAGICA LAZIĆ

20. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o gradskim porezima Grada Gospića;
Izvjestitelj: MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC

21. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izradi I izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
naselja Gospića – UPU 1;
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

22. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o sufinanciranju radova na sanaciji mosta u Klancu; (dopuna
dnevnog reda)
Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ

23. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. do 31. listopada i donošenje
Zaključka o primanju na znanje Izvješća;
Izvjestitelj: KRISTINA PRŠA

Nakon predlaganja dnevnoga reda, vijećnik g. Krmpotić je u ime Kluba vijećnika HDZ–HSS–HSP AS predložio
izmjenu redosljeda točaka predloženih u gore navedenom dnevnom redu i to na način da:

- 19. točka dnevnoga reda: „Razmatranje i usvajanje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada
Gospića za 2017. godinu”, bude 3. točka dnevnoga reda.

Primjedbu na predloženu izmjenu je dao vijećnik g. Nekić, nakon čega je g. Krmpotić pojasnio razloge
predlaganja izmjene redosljeda točaka predloženog dnevnog reda.

Obzirom na predloženu izmjenu redosljeda točaka dnevnoga reda, predsjednik Vijeća g. Radošević u tom
slučaju je predlažio da se Odluke o izmjeni Programa za 2017. godinu (koje se odnose na Izmjene Proračuna) stave
odmah nakon Izmjena i dopuna Proračuna.
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Slijedom navedenog, pročelnik- tajnik g. Stilinović utvrdio je novi redosljed točaka dnevnoga reda, te je
temeljem utvrđenog redosljeda, predsjednik g. Radošević predložio da točke dnevnog reda od broja 9. do 18.
postanu točke od 4. do 13., točke od 3. do 8. postanu točke od 14. do 19., te da točke od 20. do 23. ostanu
nepromjenjene.

Nakon navedenog, sa 13 glasova „za” i 4 glasa „protiv” prihvaćena je izmjena redosljeda točaka
predloženog dnevnog reda, te je sukladno tome utvrđen slijedeći

D n e v n i r e d

1. Aktualni sat;
2. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića;
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gospića za 2017. godinu;

Izvjestitelj: DRAGICA LAZIĆ
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju

i obrazovanju Grada Gospića za 2017. godinu;
Izvjestitelj: MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC

5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o planu rashoda za
nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2017.
godinu;

Izvjestitelj: MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o II izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za

2017. godinu;
Izvjestitelj: MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC

7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i
socijalne skrbi Grada Gospića za 2017. godinu;
Izvjestitelj: MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC

8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića
za 2017. godinu;
Izvjestitelj: MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC

9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini;
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2017. godini;
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa radova kapitalnih
ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2017. godini;
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava od prodaje kuća i
stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2017. godini;
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u
2017. godini;
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

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

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

16. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješča o izvršenju Programa utroška
sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića
za 2016. godinu;
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
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17. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa radova
kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2016. godini;
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

18. 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. godini;
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

19. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška
sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini;
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

20. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o gradskim porezima Grada Gospića;
Izvjestitelj: MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC

21. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izradi I izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
naselja Gospić – UPU 1;
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

22. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o sufinanciranju radova na sanaciji mosta u Klancu (dopuna
dnevnog reda);
Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ

23. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. do 31. listopada i donošenje
Zaključka o primanju na znanje Izvješća;
Izvjestitelj: KRISTINA PRŠA

Jednoglasno sa 16 glasova “za” usvojena je dopuna dnevnoga reda (točka 22).

Jednoglasno sa 16 glasova “za” usvojen je, dopunjeni i redosljedom točaka izmjenjeni, dnevni red u
cijelosti.

Prije prelaska na dnevni red predsjednik Vijeća g. Radošević izrazio je nezadovoljstvo s ispravkama
predloženih akata te sugerirao da se takve stvari ubuduće izbjegavaju.

Ad – 1 Aktualni sat

Za postavljanje vijećničkih pitanja prijavili su se vijećnici 1. J. Šaban, 2. I. Nekić, 3. Ana Šikić – Rosandić, 4. P.
Đapić, 5. J. Župan, 6. Z. Župan, 7. I. Bronzović, 8. V. Devčić – Stilinović, 9. A. Serdar Pašalić, 10. M. Brkljačić, 11. J.
Pejnović.

1. JOSIP ŠABAN – postavlja pitanje vezano za izgradnju spomen obilježja na Ljubovu, obzirom da kruže priče
da Županija preuzima ulogu nositelja projekta te obzirom na činjenicu da je ugovor o izgradnji potpisan s Gradom
Gospićom. Stoga pita tko je stvarni nositelj tog projekta i u kojoj fazi projekt?

IVICA TOMLJENOVIĆ – na postavljeno pitanje odgovara da je na njegovu inicijativu sazvan sastanak u
Županiji kako bi se utvrdilo tko će izfinancirati odljev za spomenik u iznosu od 220.000 kn, koji je napravio g. Ujević.
Na navedenom sastanku koji je vodio Župan g. Milinović i na kome je bio nazočan i g. Franić, otvorena je rasprava
međutim nije raspravljano o financijskim sredstvima. Dodaje da je Grad Gospić potpisao ugovor sa Županijom,
češkim Veleposlanstvom i Primorsko-goranskom županijom. Svoje obveze podmirila je Primorsko-goranska županija
u iznosu od 30.000 kn, Ministarstvo branitelja 80.000 kn i Grad Gospić 30.000 kn. Grad je platio i g. Ujeviću 60.000
kn, a riješene su i financije za autorsko rješenje i projektnu dokumentaciju. Za podmirenje financijskih troškova
preostalo je još oko 150-160.000 kn za odljev g. Ujeviću. Na navedenom sastanku je zaključeno da će Županija biti
subkoordinator bez financijskog učešća u projektu, a Udruga 9. gardijske brigade koordinator. Nadalje je istaknuo
da je stav Grada da će se spomenik postavit bez obzira na financijska učešća, te zaključuje da je održani sastanak u
stvari bio politički skup te da je nositelj projekta Grad Gospić i da bi tako trebalo i ostati.
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2. IVAN NEKIĆ – postavlja pitanje vezano za zimsku službu i održavanje cesta pri čemu je istaknuo da je na
prethodnoj sjednici Vijeća utvrđeno da je potrošeno 58 % sredstava za ove namjene te da je došlo do znatnog
povećanja iznosa u prošloj sezoni. Stoga pita je li utvrđeno zbog kod čega je došlo do povećanja iznosa i je li taj
ugovor dobar za Grad, tko čisti ceste ove zime i hoće li Grad uspjeti to izfinancirati?

Drugo pitanje postavlja vezano za postavljanje širokopojasnog interneta obzirom da je jedan sastanak
vezan za ovu temu održan u Županiji gdje je bio jedan dio jedinica lokalne samouprave, a potom je održan i dugi
sastanak na kome su sudjelovali Grad Gospić, Otočac i Korenica. Stoga traži da se pojasni o čemu se tu točno radi,
kad se može očekivati ovaj internet i kako se odvija suradnja Grada sa susjednim jedinicama lokalne samouprave i
Županijom u svezi ovog projekta?

IVICA TOMLJENOVIĆ – vezano za pitanje održavanja cesta odgovara da je u 2016. godini proveden javni
natječaj na kome su ove poslove dobile Lika ceste sa dva podizvođača. U razdoblju 2012.–2016. godine vrijednost
radova je bila 25 mil.kn, a za naredne 4 godine iznos se povećao na 50 mil. te ne vidi razloga za ovakvo povećanje
cijene. Za proteklo razdoblje cijena se povećala sa 2,5 mil. na 3,5 mil., a ukoliko se tako nastavi smatra da će Gradu
za ovu i iduću godinu za ove poslove bit potrebno 4-5 mil. kn. Dodaje da svakodnevnim praćenjem aktivnosti dolazi
se do zaključka da je dnevni angažman tih izvođača 50.000 kn te je teško procijeniti da li je to realna cijena. Održana
je koordinacija vezana za ove poslove te su utvrđeni i određeni nedostaci te je utvrđeno da neka vozila voze 15
km/h, a neka 30 km/h. Ovim tempom izdržat će se do 3-4 mjeseca. Grad Gospić u proračunu ima 6-7 mil. kn za
održavanje cesta u zimskom i ljetnom periodu a ukoliko se dogodi da sad potrošimo 4-5 mil. kn onda za te poslove
neće biti sredstava u 3/4 mjesecu. Pita se, a ujedno i smatra da to nisu realne cijene.

Što se tiče širokopojasnog interneta, dodaje da je njegova početna aktivnost na početku mandata bila da
animira radne kolege u HT-u oko tog pitanja. Smatra da je Grad vezano za ovu tematiku u kašnjenju te da je već
započeta i javna rasprava. Obavljene su neke pripremne radnje, poslan je upit i obavijest svim gradovima i
općinama i Županiji. Nakon toga stigao je odgovor da u svezi navedenog inicijativu preuzima Župan. U kolovozu je
održan sastanak na kome su nazočili predstavnici HAKOM-a te su pojasnili sve što treba odraditi. Smatra da nije
problem da Županija bude nositelj tog projekta, međutim većinom su nositelji jedinice lokalne samouprave,
međutim problem je što je naša županija velike površine s malim brojem stanovnika.

Nikad nije obavljen radni dogovor Županije i gradova a bit svega je model financiranja. Smatra da bi Grad i
naša tvrtka trebali biti nositelj tog projekta jer se s tim dobiva 5–10 djelatnika, a ukoliko se to s drugim modelom
financiranja prepusti HT-u tad se neke stvari mogu zaboraviti. Podsjeća da je HT nekad u Gospiću imao oko 100
djelatnika a danas ima samo dva. Vrijednost ovog projekta je oko 70 mil. kn za Grad. Dodaje da je HAKOM na ovom
području zacrtao tri plana razvoja i to dva na kontinentu i dva na otocima, te smatra da nema razloga da sve to ne
bude kompatibilno i ovdje.

3. ANA ŠIKIĆ – ROSANDIĆ – u uvodnom dijelu postavljanja pitanja ističe kako na području grada postoje
mostovi koji su u lošem čak i opasnom stanju a pogotovo Žabički most. Navodi da je na ovaj problem više puta
upozoravana bivša i sadašnja vlast, te je traženo da se put u Aleksinici br. 128 (kod kuće Starčevića) naspe pjeskom i
proširi. Nakon navedenog pita Gradonačelnika kad će biti riješeni ovi problemi?

KARLO STARČEVIĆ – odgovara da će cesta u Aleksinici biti nasuta i uređen pristup mostu slijedeći tjedan
ukoliko ne bude snijega, te dodaje da nasipanje nije moglo biti prije realizirano zbog nedostatka sredstava. Što se
tiče mostova dodaje da je u izradi projekt za oba mosta i na proljeće bi se krenulo u obnovu istih.

4. PETAR ĐAPIĆ – pita gradonačelnika da li je automobil koji koristi registriran na njega kao fizičku osobu ili
na firmu, te ukoliko je registriran na firmu na koji način pravda troškove koji nastanu pri obavljanju funkcije
gradonačelnika?

KARLO STARČEVIĆ – odgovara da je to pitanje za Povjerenstvo za odlučivanje sukoba interesa te da se isto
može tamo uputiti.

5. JOSIP ŽUPAN – pita gradonačelnika, budući da je najavio izgradnju institute u Smiljanu, što je s tim
projektom i što se događa?
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Nadalje pita gradonačelnika što misli o informacijama koje dolaze do građana kakva je situacija i jeli to
dovoljno li ne s obzirom na objave na web stranicama, te na činjenicu da Lista mladih povezuje gradonačelnika s
direktinim pitanjima građana. Stoga traži njegovo mišljenje o tome te da li se to može podići na višu razinu?

KARLO STARČEVIĆ – vezano za pitanje izgradnje instituta u Smiljanu odgovara da se je bilo na terenu zajedno
s g. Pavunom i suradnicima i dogovoreno je da se ide u izradu idejnog projekta za centar izvrsnosti. Očekuje se da
će na proljeće idejni projekt biti gotov te da bi se tad mogla zatražiti građevinska dozvola i ostala dokumentacija
vezana za zemljište u Smiljanu.

Što se tiče drugog pitanja ističe da je svako pitanje dozvoljeno i dobrodošlo te zahvaljuje mladima,
vijećnicima HDZ-a i svima ostalima koji postavljaju pitanja, te dodaje da će na svako pitanje biti odgovoreno.

6. ZDRAVKO ŽUPAN – pita gradonačelnika, obzirom na priče u kuloarima, ima li sve važeće dokumente za
izgradnju/proširenje svoje firme?

KARLO STARČEVIĆ – odgovara da ima sve dozvole koje su potrebne za gradnju te ističe da niti jedan dio
firme do sad nije napravljen bez građevinske dozvole. Dodaje da je imao problem s prenamjenom građevinskog
zemljišta kada je prije 3-4 godine primjetio da je tadašnji Ured za prostorno planiranje Grada Gospića izbacio ga iz
građevinske zone. Pojašnjava da suprotno tome posjeduje dokument iz 1997. godine kojim je izvršena prenamjena
poljoprivrednog u građevinsko zemljište u cijelosti parcele. Niti jedan dokument nije pokazao čime je taj akt iz 1997.
god. stavljen van snage i na temelju čega je isti postao nevažeći. Unatoč traženjima da se taj problem riješi, isti nije
riješen te će se riješiti uskoro, najvjerojatnije na idućoj sjednici Vijeća. Za navedeno ne okrivljuje bivšeg
gradonačelnika g. Krmpotića niti g.Stilinovića koji je tad radio prostorno planiranje, međutim jednostavno je bio
izbačen iz građevinske zone.

7. IVAN BRONZOVIĆ – pita gradonačelnika da li je prenesao upravljačka prava sa svoje firme ili dalje krši
Zakon. Nadalje podsjeća gradonačelnika na obećanja iz predizborne kampanje o naseljavanju grada Gospića sa 20
000 ljudi, te ga zanima što je učinjeno po tom pitanju? Dodaje da je prema nekim podacima u zadnje vrijeme iz
grada otišlo oko 500 ljudi, a najviše s područja L. Osika i to mladih obitelji koje se više nikada neće vratiti. Stoga pita
gdje su ti projekti koji bi trebali zadržati ljude u Ličkom Osiku? Ističe da je ugašena komunikacija Gradske uprave s L.
Osikom zatvaranjem tamošnjeg ureda o čemu nije bio obavješten niti mjesni odbor, započeti projekt KIC-a u L.
Osiku je stao te pita što je s obnovom zgrada itd. Traži da se pojasni navedeno te pita kada će ti ljudi doći kako nam
se ne bi dogodilo da nemamo više ljudi u gradu Gospiću.

KARLO STARČEVIĆ – vezano za prvo pitanje odgovara da osnivačka prava nije i neće prenesti ni na koga.
Dodaje da zapošljava 22 čovjeka u proizvodnji i još 136 ljudi koji indirektno rade u distribuciji, te smatra da to netko
treba voditi. Smatra da prenošenje osnivačkih prava i 40-godišnjeg rada na nekoga, a da to ne govori eksplicitno
zakon niti ured za sukob interesa, nema smisla. Pivovara Ličanka nema nikakvih poslovnih odnosa ni sa Gradom,
Županijom niti sa RH, te se stoga pita koji bi to  bio razlog da prenosi svoja osnivačka prava na nekoga drugoga.

Vezano za odljev stanovništva s L. Osika ističe da je Grad još uvijek u fazi zaustavljanja pada odljeva
stanovnika. Radi se na projektima, međutim ukoliko se ti projekti opstruiraju kao što se događa sa izgradnjom
spomenika na Ljubovu i širokopojasnog interneta onda će Grad biti primoran iste raditi u tajnosti sve dok projekt ne
bude gotov. Žao mu je što dolazi do iseljavanja i čini se sve da ti projekti zažive i da ti ljudi ostanu i imaju gdje raditi.
Podsjeća da je dao svoj obol i uložio svoj novac na ovom području te da ukoliko to učini i netko drugi da će biti
presretan.

IVAN BRONZOVIĆ – dodaje da cijeni posao i firmu gradonačelnika i činjenicu da upošljava ljude, međutim
ukoliko ne želi prenositi osnivačka prava, smatra da je trebao razmisliti da ne bude gradonačelnik nego da se bavi s
onim što mu dobro ide i što dobro radi. Što se tiče iseljavanja i dr. smatra da nije točno da netko od strane HDZ- a
sabotira bilo kakve projekte.

8. VLATKA DEVČIĆ – STILINOVIĆ - pita gradonačelnika da nabroji projekte koje je aktualna vlast započela od
početka mandata?

KARLO STARČEVIĆ – odgovara da je započet projekt inovacijskog centra u Smiljanu koji će se baviti Teslinim
patentima. Također postoji još projekata koji će zaživjeti u idućih mjesec – dva te će nakon toga biti obznanjeni.
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9. ANELA SERDAR–PAŠALIĆ – podsjeća gradonačelnika na predizborna obećanja da neće biti nikakvih
proširenja u smislu uštede, djelotvornosti itd. te stoga, u tom kontekstu, postavlja pitanje vezano za prijem novih
djelatnika. Naime, navodi da je u upravu primljena pravnica, te pri tom ističe da osobno nema ništa protiv te osobe,
no zanima je, ako je na natječaj bilo prijavljeno 10 ljudi s područja grada, koji su svojim kompetencijama, znanjem i
stručnošču udovoljavali predmetnom natječaju, zašto je izabrana upravo ta gospođa i jesu li tu bili presudni drugi
čimbenici?

Nadalje, pita gradonačelnika na koju adresu su registrirane njegove tvrtke i plaćaju li te tvrtke porez gradu
Zagrebu?

KARLO STARČEVIĆ – vezano za prvo pitanje odgovara da je Grad prema sistematizaciji radnih mjesta trebao
pravnicu poglavito zbog novog ureda za izdavanje građevinskih dozvola. Natječaj i postupak je provelo
povjerenstvo, bez da se je osobno umješao u taj dio poslova, stoga ne može odgovoriti kako i na koji način je ista
primljena. Mogu se provjeriti rezultati testiranja te se isti napisati i dostaviti u pismenom obliku, a koliko zna
rezultati testiranja su bili izvrsni.

Što se tiče adrese na koju su registrirane firme dodaje da je jedna tvrtka registrirana na adresi Novoselija
70A u D. Pazarištu, a druga u D. Sveticama br. 40 iz razloga što je godišnje imao između 75 i 80 inspekcija u vrijeme
kad kad se je radilo na totalnom uništenju tog projekta. Jedna firma porez plaća u Gospiću, a druga u Zagrebu.

10. MARIJAN BRKLJAČIĆ – pita kako i na koji način aktualna vlast misli ostvariti viziju Gospića sa 25 000
stanovnika kada je za to ključna suradnja s Vladom RH, Ministarstvima, Agencijama i Županijom, te pita u kakvom je
odnosu gradonačelnik s navedenim tijelima i s kim je do sad razgovarao o investicijama na području Grada?

Drugo pitanje odnosi se na vraćanje dugova pojedinim osobama iz predizborne kampanje, te stoga pita da
li je imenovanje gđe. V.T u upravno vijeće POU “dr. A. Starčević”, ne ulazeći u njezinu stručnost, vraćanje usluge
njenom suprugu koji ima portal koji veliča gradonačelnika u predizbornoj kampanji pa i dan danas?

KARLO STARČEVIĆ – odgovara da je prošli tjedan posjetio pet ministarstava te je dogovorena daljnja
suradnja. Dodaje da čim se zaustavi pad koji je prisutan posljednjih 15 godina da će se tad nastaviti daljnja
revitalizacija grada. Očekuje da će u mandatu aktualne vlasti grad porasti za 1000 stanovnika te da će se stvoriti
preduvjeti da u narednom mandatu poraste za još 5000 stanovnika.

Što se tiče drugog pitanja odgovara da bi bio najsretniji da imamo još 100-ak osoba kao štoje gđa. V. T.,
stručnih, čestitih i karakternih. V.T. kao ni njen suprug nisu sudjelovali u predizbornoj kampanji. Dotičnu gospođu
cijeni i zahvalan je što se je ista prihvatila dužnosti članice predmetnog upravnog vijeća.

MARIJAN BRKLJAČIĆ - ističe da mu je drago da je gradonačelnik bio u pet ministarstava te dodaje da će se
rezultati suradnje vidjeti. Vezano za gđu. V. T. dodaje da je očigledno da njen suprug radi za gradonačelnika te da je
očigledno da je imenovanje iste  samo vraćanje usluga.

11. JADRANKA PEJNOVIĆ – postavlja pitanje vezano za izjavu gradonačelnika sa prošle sjednice Vijeća koje je
glasilo: “niti jedna firma u vlasništvu gradonačelnika nije napravila sa RH niti jednu lipu prometa u posljednjih 20
godina”. Obzirom da je isto ponovljeno i danas pita: ˝”Ostvaruju li Gradonačelnikove tvrtke poslovnu suradnju sa
javnim ustanovama”?

KARLO STARČEVIĆ – odgovara da tvrtka “Ličanka” od 1998. godine posluje s N.P. Plitvička Jezera, koji nije
vlasništvo niti Županije ni Grada, već ustanova kojom upravlja RH-a. Dodaje da prema navodima vijećnika ne bi
smio nikome prodati niti pokloniti gajbu piva. Očigledno je da iste muči gradonačelnikova firma te ističe da i oni
otvore firmu i posluju čak i sa Gradom te da će ga to činiti sretnim. Poziva osobu koja instruira vijećnike da se suoči
s njim pred kamerama te da se tad ustanovi tko je koliko pružio Gospiću i RH-a.

JADRANKA PEJNOVIĆ – dodaje da je sretna što gradonačelnikova firma dobro posluje i veseli je suradnja
male tvrtke s N.P.  P. Jezera, međutim ističe da je gradonačelnik svojim izjavama rekao neistinu jer je N.P. P. Jezera
ustanova čiji je osnivać RH i s kojim isti ipak ima poslovnu suradnju.

Ad – 2
Usvajanje Zapisnika sa 4. Sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića
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Bez primjedbi, jednoglasno sa 17. glasova “za” usvojen je ZAPISNIK SA 4. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA
GOSPIĆA.

Ad – 3
Razmatranje i usvajanje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gospića za 2017. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića
Izvjestitelj: Dragica Lazić

DRAGICA LAZIĆ – navodi da je rebalans usklađenje prihodovne i rashodovne strane sukladno mogućnostima
i potrebama. Ukupni prihodi smanjeni su za 4,7 % u odnosu na plan te sada iznose 65.239.351 kn.

Rashodi su smanjeni za 2,7 mil. kn (4 %) i iznose od 65.119.141 kn. Razlika između prihoda i rashoda ovim
izmjenama iznosi 120.210 kn, dok se sa prenesenim proračunskim viškom proračunskih korisnika od 429.702,
smanjuje preneseni manjak prihoda iz prošle godine na iznos od 2.619.840 kn. Nadalje je istaknula da se prihodi
poslovanja smanjuju za 4,5 % kao i prihodi od poreza za 0,3 % zbog povrata poreza na dohodak, dok je značajniji
porast poreza na promet nekretninama u visini od 45 % u odnosu na plan. Do smanjenja dolazi kod Pomoći za 5,9
%, dok se prihod pomoći iz drugih proračuna povećava za 3,4 % i odnose se na prihode proračunskih korisnika.
Također do smanjenja dolazi kod pomoći izvanproračunskih korisnika za 15,3 %, prihoda od Fonda za energetsku
ućinkovitost (zbog neraspisivanja natječaja za projekte koji se realiziraju putem Fonda). Prihodi od nefinancijske
imovine se smanjuju za 25,4 % zbog nerealizacije otkupa stanova u Ličkom Osiku.

Rashodi poslovanja se smanjuju 1,2 % u odnosu na plan, odnosno većina rashoda je smanjena osim
rashoda za zaposlene gdje dolazi do povećanja zbog plaća dužnosnika i zaposlenih u javnim radovima, te zbog
planirane isplate božićnica zaposlenima u Gradu i proračunskim korisnicima u iznosu 600,00 kn po osobi. Također
dolazi do smanjenja kod rashoda za materijale i usluge za 2,6 %, rashoda za kamate po kreditima i subvencioniranja
kamata obrtnicima. Do povećanja dolazi za 6,1 % za sufinanciranje izgradnje zgrade POS-a, kod naknada građanima
i kućanstvima u skupini socijalnih pomoći, ostali rashodi smanju se za 17,5 % zbog smanjenja tekućih donacija i
kapitalne pomoći Komunalcu koja nije realizirana zbog izostanka realizacije projekata Fonda za zaštitu okoliša, kao i
rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 21 %.

Račun financiranja se smanjuje u skladu sa potrebnim iznosom za otplatu kredita, a manjak prihoda od
3.169.752 smanjuje se prenesenim viškom prihoda te isti iznosi 2.619.840 kn a obveza Grada je da isti  sukcesivno u
naredne 2-3 godine smanji ili u  cijelosti otkloni.

PETAR KRMPOTIĆ – u ime Kluba HDZ – HSS- HSP AS daje osvrt na predmetnu točku. Navodi da je rebalans
tehnički akt usklađenja prihoda i rashoda u tekućoj godini, međutim predloženi materijal ga je negativno iznenadio
zbog izostanka realizacije obećanja gradonačelnika najavljenih u predizbornoj kampanji, a koje birači vrlo dobro
pamte i ozbiljno shvaćaju. Podsjeća na obećanje gradonačelnika iz kampanje da će isplatiti božićnice u visini
prosječne netto plaće u RH za nezaposlene i umirovljenike i da će učenici osnovnih škola imati besplatne udžbenike.
Na zavodu za zapošljavanje su 524 nezaposlene osobe za što je potrebno oko 150.000 kn, a u planu je 250.000 kn.
No, međutim ono u čemu se Klub ne slaže je to što božićnice nisu predložene u omjeru kako je obećao.
Gradonačelnik se može pravdati da je zatekao financijsko rasulo te da će grad pokrenuti nakon jednog mandata, no
smatra kad se izgube ljudi da će tad biti kasno.

Podsjeća da je izmjenama Zakona o regionalnom razvoju Grad u četiri godine izgubio 45 mil. kn. Unatoč
tome tadašnja vlast nije teretila građane s novim nametima i uspjelo se je manje više riješiti sve obveze uz
ostavljeni deficit od samo 2 mil. kn. Prema prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o financiranju jedinica lokalne
samouprave Grad bi trebao dobiti nekoliko desetaka milijuna kuna više. Pojašnjava zašto je Klub predložio da ova
točka bude prva radna, što znači kohabitacija te da se proračun donosi većinom glasova svih vijećnika a ne većinom
nazočnih. Većinu u Vijeću čini Klub HDZ-HSP-HSP AS i ovdje se ne radi ni o kakvoj ucjeni i želji da se putem proračuna
ruši gradonačelnik što svakako ne bi bilo ni dobro jer se gubi vrijeme za razvoj a pogotovo iz razloga što operativni
programi traju do 2020. godine, a ljudi se iseljavaju.

Dodaje da je očekivao da će Gradonačelnik uputiti poziv vijećničkoj većini na konzultacije vezane za
predmetni rebalans. Pozdravlja Gradonačelnikov potez da kao fizička osoba financira studente, međutim ujedno
izražava žaljenje zbog čega su planirana sredstva za stipendiranje u iznosu od 70.000,00 kn maknuta iz proračuna te
zašto nije moglo biti i jedni i drugo. Dodjela božićnica u uznosu od 300 kn nezaposlenima je umiljavanje, a sredstva
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su skinuta od udruga, sporta itd. Napominje da iznos od 300 kn zasigurno puno znači ljudima koji su nezaposleni i sa
malim primanjima, no mišljenja je da je trebalo doći do određenog dogovora kojim bi se drugačije uobličio ovaj
rebalans te iznašla i sredstva za umirovljenike čija je mirovina manja od 1.500 kn, te da se jednoglasno izglasa ovaj
proračun. Mišljenja je da bi se na taj način građanima poslala daleko pozitivnija poruka.

Dodaje da je Klub HDZ-HSS-HSP AS ipak većina u Vijeću, ali ne ona koja bi ucjenjivala gradonačelnika niti ona
koja bi bila isključena. Svjestan je da je Gradonačelnik formalni predlagatelj, ali bez većine proračun se ne može
donesti, stoga smatra da treba postojati kompromis. Ističe da je Grad u posljednjem mandatu imao bezuvjetno
mišljenje revizije i da je ostao bez 45 mil. kn.

Na kraju izražava žaljenje što se ne zna što je kohabitacija i što se vijećnička većina isključuje iz jednog od
najvažnijih akata za Grad. Volio bi da se ovakve ključne stvari rade na temelju koncenzusa, dogovora i jednoglasno,
a Klub je spreman na dogovor. Smatra da ovakav način rada nije dobar, te izražava nezadovoljstvo načinom izrade
isključivanjem vijećničke većine, te dodaje da je naveo samo par stvari koje su se mogle iskorigirati na korist većeg
broja građana.

KARLO STARČEVIĆ – odgovara da je predsjednik Vijeća bio pozvan da da svoju primjedbu na rebalans
proračuna, da je imao kompletne materijale, te je samim tim smatrao da je Klub razgovarao o tom prijedlogu. Ističe
da su prijedlozi i ideje bilo kojeg vijećnika dobrodošle, da će se svakako prihvatiti, te će mu biti drago da isti
sudjeluju u kreiranju akata.

Što se tiče odljeva stanovništva ističe da je takva demografija i da za to nije kriv gradonačelnik. Svakako bi
mu bilo drago da svaki vijećnik da svoj obol u kreiranju boljitka Gospića.

MARIJAN BRKLJAČIĆ – ističe da se slaže s navodima g. Krmpotića te da kao dragovoljac Domovinskog rata ne
može podržati oduzimanje novca braniteljima pogotovo iz razloga što se isti i danas nakon 25 godina od rata i dalje
bore za Hrvatsku i upravo sad kad je njima potrebna pomoć ista im se uskraćuje što nije u redu. Današnja reakcija
braniteljskih udruga na gradonačelnikovo priopćenje pokazuje da gradonačelniku nije stalo do branitelja, stoga
ističe da ne može prihvatiti ovakav prijedlog rebalansa.

KARLO STARČEVIĆ – traži da g. Brkljačić navede poziciju s koje su sredstva oduzeta braniteljima, te dodaje da
je sve što je u proračunu za 2017. godinu prihvaćeno od strane prethodne vlasti je apsolutno ispoštovano. Stoga
ističe da branitelji nisu zakinuti kao ni nitko tko je bio planiran u Proračunu za 2017. godinu.

IVAN BRONZOVIĆ –navodi da se je i sam zapitao zbog čega bivša vlast nije realizirala stipendije, međutim
prikupljanjem određenih informacija došao je do zaključka da se bivšoj vlasti može čestitati na odrađenom poslu i
na bezuvjetnim mišljenjima revizije s obzirom na visinu sredstava koja su oduzeta Gradu Gospiću.

Nadalje, ističe da je za pohvalu firma g. Starčevića koja radi na korist naših građana. Međutim smatra,
obzirom da se gradonačelnik prikazuje kao dobrotvor osnivanjem fundacije kojom će se stipendirati studenti te se
pita zbog čega isti to nije napravio i prije i zbog čega će se ta sredstva u fundaciji ne udvostruče već kad postoji
mogućnost za to. Za pohvalu je što gradonačelnik svoju naknadu misli utrošiti u stipendije, no međutim nije mu
jasno zbog čega su iz proračuna maknuta sredstva za stipendije.

Nadalje se osvrće na Listi mladih i vijećnika g. Josipa Župana kao predstavnika Liste mladih te se pita kako
isti mogu podržavati izvršnu vlast koja ne ispunjava svoja predizborna obećanja (božićnice, besplatne udžbenike
itd.) i koji iz proračuna miče stipendije namjenjene učenicima i studentima, te kako mogu podići ruku za ovakav
prijedlog rebalansa.

PETAR ĐAPIĆ – smeta ga što je u predloženom rebalansu proračuna gotovo prepolovljen planirani iznos za
sport i rekreaciju, te s obzirom na ovakav odnos prema sportu izražava zabrinutost u vezi budućeg održavanja
zimskog malonogometnog i košarkaškog turnira. Pri tom podsjeća na lošu i slabo posjećenu Ljetnu ligu te
neodržavanje košarkaškog turnira, te je stoga zabrinut što će rezanje sredstava za ove namjene donijeti sportu u
našem gradu.

KARLO STARČEVIĆ – navodi da bi volio znati koliko je studenata stipendirano u prošlom mandatu i zašto nije
raspisan natječaj za stipendiranje studenata. Dodaje da je gradonačelnik raspisao natječaj za stipendije te očekuje
prijave na isti i pružanje pomoći studentima. Ističe da je rebalans u principu stvarno stanje realizacije proračuna te s
obzirom da sredstva za stipendije nisu utrošena u te namjene raspoređena su u druge svrhe.
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Vezano za rezanje sredstava u sportu ističe da je već organiziran malonogometni turnir i isti će se održati.
Što se tiče ljetnog košarkaškog turnira, da su se zainteresirani subjekti javili i taj turnir bi bio održan. Dodaje da nije
točno da su sredstva uskraćena za sport da će se za svaku sličnu aktivnost iznaći rješenje.

Također dodaje da studenti nisu zakinuti te da su kvalitetni ljudi potrebni ovom gradu.

JOSIP ŽUPAN – ističe da Lista mladih uistinu okuplja dosta ljudi oko sebe, međutim ističe da je i osobno bio
student posljednjih 5-6 godina i to student koji je dobivao i određene nagrade, međutim nitko mu se nije sjetio
dodjeliti stipendiju niti bilo kakav poticaj. Nadalje pita što je prethodna vlast poduzela da mladi ostanu u ovom
gradu te da pronađu adekvatna zaposlenja. Pita zašto se i drugi ne ugledaju na gradonačelnika te daje polovicu svog
dohotka za stipendije? Dodaje da se on kao nezaposlena osoba odriče svoje vijećničke naknade te pita zašto to i
drugi ne učine? Smatra da prenamijenjeni iznos od 70.000 kn služi za krpanje određenih proračunskih rupa,
međutim gradonačelnik je transparentno raspisao natječaj, što nije bio slučaj za prethodnu vlast. Smatra da ovakva
rasprava i tzv. prebacivanje loptica nema nikakvog smisla.

MARIJAN BRKLJAČIĆ – pita gradonačelnika jeli točno da je pozvao sve civilne udruge koje u prvih šest
mjeseci nisu ostvarile planirana sredstva da potpišu aneks ugovora te  im se na taj način uzeo novac.

PETAR KRMPOTIĆ – javio se za ispravak netočnog navoda te dodao da je gradonačelnik izrekao neistinu
istaknuvši da prethodna vlast nije raspisala natječaj za stipendiranje te ističe da to nije niti mogla učiniti jer
akademska godina počinje u listopadu a izbori su provedeni u lipnju, te je logično da se stipendije za akademsku
godinu 2017./2018. ne mogu raspisati u siječnju 2017. godine. To znači da je gradonačelnik stipendije makao bez
ikakvog razloga a ne zbog toga što to prethodna vlast nije realizirala. Nadalje navodi da je gradonačelnik izrekao još
jednu neistinu izjavom da nikad nije poslovao s Gradom, a tome u prilog govori činjenica da je Grad prilikom
proslave Dana Grada poslovao i kupovao pivo iz pivovare Ličanka, a što je lako provjerljivo u računovodstvu Grada.
Također izražava nezadovoljstvo što je gradonačelnik ukinuo manifestaciju Eno gastro s kojom su građani bili vrlo
zadovoljni. Nadalje pojašnjava način raspodjele sredstava od poreza na dohodak te zaključuje da će raspodjelom tih
sredstava u narednom razdoblju Grad dobiti nekoliko desetaka milijuna više prihoda u svom proračunu. Također
smatra da je šteta da je gradonačelnikova firma registrirana u Sveticama a ne u Gospiću te pojašnjava da je porez
na dobit prihod države a koji se dijelom preko fonda za izravnanje vraća gradu kao donacija. Smatra da na ovaj
način gradonačelnik oštećuje proračun Grada Gospića, a korist ima Grad Zagreb.

IVAN BRONZOVIĆ – daje ispravku netočnog navoda g Josipa Župana te ističe da Vijeće nije bivša vlast. Ne
razumije reakciju g. Župana jer ima pozitivno mišljenje o istome. Što se tiče izjave da i drugi mogu svoj osobni
dohodak dodjeliti studentima itd. dodaje da on osobno živi od te plaće kao i mnogi drugi, međutim smatra da su
mogućnosti gradonačelnika daleko drugačije. Poštuje g. Župana kao vrlo dobrog studenta, sportaša itd., međutim
podsjeća da je i osobno studirao kao djete samohranog roditelja bez bilo čije pomoći i stipendije i sl. te smatra da je
sad vrijeme da se takve stvari promjene. Što se tiče donacija dodaje da se iste realiziraju i događaju.

KRISTINA PRŠA – navodi da nije odgovoreno koliko je stipendija dodjelila prethodna vlast, kad je donesen
pravilnik o stipendiranju učenika i studenata na području Grada. Nadalje pita zbog čega je prethodna vlast prošle
godine oštetila sport smanjivši sredstva za ove namjene u iznosu od 200.000 kn.

IVAN NEKIĆ – navodi da u preizbornoj kampanji nije spominjana visina iznosa za božićnicu i vjeruje da je sad
predložena božićnica iznos koji se mogao relano planirati. Nadalje navodi da je u rebalansu predviđeno smanjenje
deficita za preko 500.000 kn što smatra pohvalnim i dobrim putem za dalje.

PETAR KRMPOTIĆ – vezano za predloženu točku istaknuo je da predstavnička većina Gradskog vijeća tj.
vijećnici Kluba HDZ-HSS-HSP AS uključe u donošenje rebalansa da se u istom vide obećanja gradonačelnika i da se
neke stavke koje su važne za građane i koje je donesao prethodni saziv Gradskog vijeća kao što su stipendiranje  ne
brišu iz ovogodišnjeg proračuna. Stoga ističe da Klub HDZ-HSS-HSP AS neće podnijeti amandmane, već traži od
predjednika vijeća prekid sjednice s ovom točkom. Nadalje ističe da je predstavnička većina spremna na razgovor s
gradonačelnikom bilo kada i gdje u vezi rebalansa i proračuna Grada za 2018. godinu. Odluku o vremenu dogovora i
donošenja predmetnog proračuna neka donese gradonačelnik. Predstavnička većina ne želi nastupiti ucjenjivački
niti ultimativno, već želi biti partner izvršnoj vlasti a vjeruje da to očekuju i svi građani dobre volje i od izvršne  i
predstavničke vlasti.
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IVAN NEKIĆ – navodi da se za vrijeme prijašnjeg mandata oporba Gradskog vijeća nije uključivana u
dogovore vezane za donošenje i i planiranje proračuna, te da nisu bili prihvaćeni ni amandmani koje je podnosila
tadašnja oporba. Stoga ne vidi razloga zbog čega je koalicija HDZ-HSS-HSP AS uvrijeđena zbog toga što nisu bili
pozvani na konzultacije iako je prema njegovim saznanjima konzultacija navodno i bilo.

PETAR KRMPOTIĆ – ističe da g. Nekić ne razumije smisao demokracije te pojašnjava da je g. Starčević
pobjedio kao gradonačelnik. Međutim, dodaje da je g. Nekić i njegov Klub u prethodnom sazivu bio oporba,
međutim u ovom sazivu Klub HDZ-HSS-HSP AS je većina koja ima 9 vijećnika, a ne 8 i da je to odluka građana. Većina
ne želi ucjenjivati i blokirati izvršnu vlast, već želi biti uključena u rad upravo iz razloga što predstavlja predstavničku
većinu.

KRISTINA PRŠA – navodi da joj nije jasna izjava da izvršna nije razgovarala i kontakrirala predstavničku
većinu. Navodi da su održana dva sastanka s predsjednikom Vijeća g. Radoševićem. Prvi sastanak je održan prije
slanja material, detaljno su analizirane sve stavke proračuna, a dostavljen je i materijal. Prema navodima,
predsjednik Vijeća je održao sastanak i s Klubom  na kome je sve objašnjeno, a potom je održan još jedan sastanak
s izvršnom vlasti na temu rebalansa. Stoga ističe da joj nije jasna izjava da nije bilo konzultacija.

PETAR RADOŠEVIĆ – odgovara da je istina da je bio kod zamjenice gradonačelnika na sastanku, da je
analiziran proračun, međutim u sat vremena se jedan takav dokument ne može detaljno proanalizirati. O detaljima,
političkim odlukama, predizbornim obećanjima i jedne i druge strane, a radi građana, smatra da bi bilo potrebno
predmetni rebalans vratiti gradonačelniku na doradu zajedno s većinom. Na taj bi način stav građana bio izražen
kroz vijećničku većinu a za ono što se većina zalaže. Također predlaže da i gradonačelnik ispuni svoja obećanja, a
ukoliko isti to ne želi tada će vijećnička većina tražiti da se uvrste njihova obećanja.

Predlaže da se Klubovi vijećnika nađu, razgovaraju te da gradonačelnik u tom ima ključnu i odlučujuću
ulogu i da se ovaj akt popravi i uskladi. Stoga predlaže da se prijedlog Kluba vijećnika HDZ-HSS HSP AS o prekidu
sjednice i provođenju dodatnih konzultacija izvršne vlasti i predstavničke većine stavi na glasovanje.

Smatra da se je o rebalansu trebalo raspravljati znatno ranije a ne sad kad već kasni i rasprava o proračunu
za iduću godinu. Proračun smatra važnim dokumentom da bi se o njemu raspravljalo u zadnji čas.

Nakon provedene rasprave, predsjednik Vijeća g. Radošević dao je na glasovanje prijedlog Kluba vjećnika
HDZ-HSS-HSP AS za prekid 5. sjednice Gradskog vijeća te da se ista nastavi nakon što se u predložene Izmjene i
dopune Proračuna Grada Gospića za 2017. godinu uvrste prijedlozi Kluba vjećnika HDZ-HSS-HSP AS koji čine većinu u
Gradskom vijeću Grada Gospića.

Sa 9 glasova “za” i 8 glasova ”protiv” izglasan je prijedlog za prekid 5. redovne sjednice Gradskog vijeća
Grada Gospića.

Sjednica je prekinuta u 18.25. sati.

II DIO - NASTAVAK SJEDNICE 12. PROSINCA 2017. GODINE U 16.00. SATI

Na samom početku sjednice, pročelnik – tajnik g. Stilinović utvrdio je kvorum te je konstatirao da na II
dijelu sjednice u odnosu na I dio nije nazočan vijećnik Josip Župan, te da je nazočno preostalih 16 vjećnika i da se
mogu donositi pravovaljane odluke.

Nakon navedenog predsjednik Vijeća g. Radošević je upoznao nazočne da su za II dio – nastavak sjednice
Gradskog vijeća dobili materijale vezane za:

- točku 3. Dnevnoga reda - izmjenjeni/usuglašeni prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gospića za
2017. godinu te dopunu točke s prijedlogom Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za
2017. godinu,
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- točku 6. Dnevnoga reda - izmjenjeni/usuglašeni prijedlog Odluke o II izmjenama Programa javnih
potreba u školstvu za 2017. godinu.

Nadalje, predsjednik Vijeća je predložio dopunu dnevnoga reda, usvojenog na I dijelu sjednice, s točkom:

23. Razmatranje i usvajanje prijedloga Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata grada Gospića

Jednoglasno sa 16 glasova “za” usvojena je dopuna dnevnoga reda.

Nakon usvajanja dopune dnevnoga reda dosadašnja točka 23. postala je točka 24. Dnevnoga reda.

Potom je predjsednik Vijeća g. Radošević predložio da Vijeće nastavi s radom na 3. točki dnevnoga reda, te
je pri tom istaknuo da su posljednjih dana održane određene konzultacije, na kojima su se postigli određeni
dogovori.

Ad – 3 - nastavak
Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gospića za 2017. godinu i prijedlog Odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2017. godinu;

PETAR KRMPOTIĆ – vezano za predmetnu točku istaknuo je da je Klub vijećnika HDZ-HSS-HSP AS većina u
Vijeću te da se u tom slučaju ta većina želi i konzumirati kao što gradonačelnik konzumira svoje ovlasti dobivene
zakonom. Stav Kluba je i dalje da rebalans kasni zbog termina a i zbog realizacije programa koji se žele realizirati do
kraja godine. Predstavnička većina i izvršna vlast se razilaze u mišljenjima vezanim za stipendije koje je predlagatelj
maknuo s obrazloženjem da iste nisu realizirane iz razloga što nije bilo pravilnika o dodjeli stipendija. Dodaje da je
prethodna vlast planirala stipendije, međutim iste nisu realizirane zbog nedostatka sredstava jer je Grad u prošlom
mandatu ostao bez gotovo 50 mil. kn. Međutim mišljenja je da je aktualna vlast mogla raspisati natječaj za dodjelu
stipendija odmah po početku obnašanja vlasti. Izražava zadovoljstvo da je gradonačelnik ostavio stavke koje se
odnose na branitelje i  rekreativni sport.

Nadalje u ime Kluba vjećnika HDZ-HSS-HSP AS, sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Grada Gospića,
predložio je podnošenje usmenih amandmana na prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gospića za 2017.
godinu.

Sa 15 glasova „za” i 1 glasom „suzdržan” usvojen je prijedlog g. Krmpotića za podnošenjem usmenih
amandmana.

PETAR KRMPOTIĆ - nadalje dodaje da amandmani na proračun, sukladno zakonu moraju biti rebalansirani
između prihoda i rashoda što je i učinjeno te se istima predlaže slijedeće:

- Nakladnička djelatnost 381 Tekuće donacije, briše se iznos od 15.000,00 kn,
- Stipendije studenata Aktivnost 372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, briše se

iznos 170.000,00 kn
- Pomoć nezaposlenim osobama i umirovljenicima 372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz

proračuna ,planirani iznos od 168.000 poveća za 185.000,00 na novi iznos od 353.000,00 kn.

Nakon podnošenja prethodno navedenih Amandmana, ukratko je istaknuo da se kasni sa stipendijama te
da se sad i usvoji rebalans koji uključuje 170.000,00 kn za stipendije, nemoguće je u ovako kratkom vremenu da
studenti prikupe potrebnu dokumentaciju i dobiju stipendije. Ističe da će Klub biti ustrajan i kod donošenja
proračuna za 2018. g. i da će to biti jedna od stavki na kojoj će inzistirati.

Kako ne bi propalo 170,000 knplaniranih rebalansom za stipendije, Klub predlaže da se za 185.00 poveća
iznos za osobe koje imaju mirovinu manju od 1.500 kn, a takvih osoba na području Grada ima oko 1786 te da se
svakome od njih dodijeli božićnica u visini od 200 kn, a dok bi po prijedlogu Gradonačelnika božićnicu u visini od
300 kn dobile nezaposlene osobe s područja Grada.

Dodaje da izglasavanje ovih Amandmana se preslikava i na Program javnih potreba u školstvu u kome je
planiran iznos od 170.00 kn za stipendije.
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KARLO STARČEVIĆ – zahvaljuje na ovom prijedlogu te dodaje da je dobro da se je promijenila vlast u Gospiću
jer na taj način svi postaju osjetljiviji prema građanima manje platežne moći. Drago mu je da se je Klub odvažio
pomoći umirovljenicima kao što i izvršna vlast žele pomoći nezaposlenim osobama. Priznaje da iznos nije veliki
međutim ističe da će svakako dobro doći našim sugrađanima, stoga prihvaća Amandmane Kluba vijećnika HDZ-HSS-
HSP AS na dobrobit svih naših građana.

Jednoglasno sa 16 glasova „za” usvojeni su predloženi usmeni Amandmani kojima se u Izmjenama i
dopunama Proračuna za 2017 godinu mijenjaju slijedeće stavke:

* Nakladnička djelatnost 381 Tekuće donacije, iznos od 15.000 kn, briše se i stavlja 0,00 kn;
*Stipendiranje studenata, Aktivnost 372, Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, iznos od

170.000 kn, briše se i stavlja 0,00 kuna;
* Pomoć nezaposlenim osobama i umirovljenicima 372, Ostale naknade građanima i kućanstvima iz

proračuna, iznos od 168.000 kn, se mijenja i glasi: 353.000 kn.

Jednoglasno sa 16 glasova „za” usvojene su:
* IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA GOSPIĆA ZA 2017. GODINU, koje uključuju i gore navedene

Amandmane.
* ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA GOSPIĆA ZA 2017. GODINU.

Ad – 4
Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića
za 2017. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića
Izvjestitelj: MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC

Kratko obrazloženje predmetne točke dala je izvjestiteljica gđa. Tomljenović Borovac, nakon čega nije bilo
rasprave.

Jednoglasno sa 16 glasova „za” usvojena je ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU GRADA GOSPIĆA ZA 2017. GODINU.

Ad – 5
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2017. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića
Izvjestitelj: MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC

Kratko obrazloženje predmetne točke dala je izvjestiteljica gđa. Tomljenović Borovac, nakon čega nije bilo
rasprave.

Jednoglasno sa 16 glasova „za” usvojena je ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PLANU RASHODA
ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI ZA 2017. GODINU.

Ad – 6
Prijedlog Odluke o II izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2017.  godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića
Izvjestitelj: MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC

Kratko obrazloženje predmetne točke dala je izvjestiteljica gđa. Tomljenović Borovac, nakon čega nije bilo
rasprave.
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Predsjednik Vijeća g. Radošević podsjetio je nazočne da je na 3. točki dnevnoga reda usvojen Amandman
koji se odnosio na Stipendiranje studenata, Aktivnost 372, Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,
kojim je iznos od 170.000 kn brisan i stavljen iznos od 0,00 kuna te da se je isti reflektirao i na prijedlog Odluke o II
izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u školstvu za 2017. godinu na načina da se u članku 2.,
tabelarnom prikazu, redak „STIPENDIRANJE STUDENATA 170.000 kn”,mijenja i glasi; „STIPENDIRANJE STUDENATA 0,00
kn”.

Jednoglasno sa 16 glasova „za” usvojena je ODLUKA O II IZMJENAMA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
ŠKOLSTVU ZA 2017. GODINU, uključujući i gore navedenu Izmjenu.

Ad – 7
Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za
2017. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića
Izvjestitelj: MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC

Kratko obrazloženje predmetne točke dala je izvjestiteljica gđa. Tomljenović Borovac, nakon čega nije bilo
rasprave.

Jednoglasno sa 16 glasova „za” usvojena je ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZDRAVSTVENE
ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI GRADA GOSPIĆA ZA 2017. GODINU.

Ad – 8
Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2017. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića
Izvjestitelj: MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC

Kratko obrazloženje predmetne točke dala je izvjestiteljica gđa. Tomljenović Borovac, nakon čega nije bilo
rasprave.

Jednoglasno sa 16 glasova „za” usvojena je ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
GRADA GOSPIĆA ZA 2017. GODINU.

Ad – 9
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2017. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

Kratko obrazloženje predmetne točke dao je izvjestitelj g. Josip Marković, nakon čega nije bilo rasprave.

Jednoglasno sa 16 glasova „za” usvojena je ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA GRADNJE
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2017. GODINI.

Ad – 10
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

Kratko obrazloženje predmetne točke dao je izvjestitelj g. Josip Marković, nakon čega nije bilo rasprave.

Jednoglasno sa 16 glasova „za” usvojena je ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2017. GODINI.
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Ad – 11
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih
djelatnosti u 2017. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

Kratko obrazloženje predmetne točke dao je izvjestitelj g. Josip Marković, nakon čega nije bilo rasprave.

Jednoglasno sa 16 glasova „za” usvojena je ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA RADOVA
KAPITALNIH ULAGANJA U OBJEKTE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI U 2017. GODINI.

Ad – 12
Prijedlog Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na
području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2017. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

Kratko obrazloženje predmetne točke dao je izvjestitelj g. Josip Marković, nakon čega nije bilo rasprave.

Jednoglasno sa 16 glasova „za” usvojena je ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD
PRODAJE KUĆA I STANOVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI ZA GRAD GOSPIĆ U 2017.
GODINI.

Ad – 13
Prijedlog Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

Kratko obrazloženje predmetne točke dao je izvjestitelj g. Josip Marković, nakon čega nije bilo rasprave.

Jednoglasno sa 16 glasova „za” usvojena je ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG
DOPRINOSA U 2017. GODINI.

Ad – 14
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u
2016. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

Nije bilo uvodnih obrazloženja, niti rasprave.

Jednoglasno sa 16 glasova „za” usvojen je ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2016. GODINI.

Ad – 15
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2016. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

Nije bilo uvodnih obrazloženja, niti rasprave.

Jednoglasno sa 16 glasova „za” usvojen je ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU.

Ad – 16
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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
Nije bilo uvodnih obrazloženja, niti rasprave.

Jednoglasno sa 16 glasova „za” usvojen je ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA
UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU GRADA
GOSPIĆA ZA 2016. GODINU.

Ad – 17
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte

društvenih djelatnosti u 2016. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

Nije bilo uvodnih obrazloženja, niti rasprave.

Jednoglasno sa 16 glasova „za” usvojen je ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA
RADOVA KAPITALNIH ULAGANJA U OBJEKTE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI U 2016. GODINI.

Ad – 18
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. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

Nije bilo uvodnih obrazloženja, niti rasprave.

Jednoglasno sa 16 glasova „za” usvojen je 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. GODINI.

Ad – 19
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u
2016. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

Nije bilo uvodnih obrazloženja, niti rasprave.

Jednoglasno sa 16 glasova „za” usvojen je ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA
UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2016. GODINI.

Ad – 20
Prijedlog Odluke o gradskim porezima Grada Gospića
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića
Izvjestitelj: MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC

MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC – vezano za predmetnu Odluku ukratko je navela da se predloženom
Odlukom ukida porez na tvrtku i naziv. Što se tiče stope poreza, iznosa poreza i drugih uvjeta vezanih za
utvrđivanje poreza na kuće za oddmor i pooreza na potrošnju isti ostaju nepromjenjeni u odnosu na predhodnu
Odluku o porezima Grada Gospića.
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PETAR KRMPOTIĆ – kratko se osvrnuo na predmetnu točku te je predložio da bi nakon proteka određenog
vremena bilo dobro da Vijeće dobije na znanje izvješća o relizaciji naplate gradskih poreza, nakanada za
priključenje na kanlizacijski sustav, komunalne naknade i sl.

KARLO STARČEVIĆ – na navedno odgovara da Grad u prethodnom razdoblju nije niti pokušao stvoriti
registar imovine. Isti radi aktualna vlast posljednja tri mjeseca. Također ističe da je utvrđeno da masa građana nije
niti registrirana da bi plaćala komunalnu naknadu kao i neke druge prihode koje su bili obvezni plaćati.

Nakon provedene rasprave, jednoglasno sa 16 glasova “za” usvojena je ODLUKA O GRADSKIM POREZIMA
GRADA GOSPIĆA.

Ad – 21
Prijedlog Odluke o izradi I izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Gospić – UPU 1
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

JOSIP MARKOVIĆ – ukratko je naveo razloge zbog čega se pristupa izmjenama u dopunama predmetnoga
plana, te je pri tom istaknuo da dobar dio građana ne može pristupiti gradnji obiteljskih/stambenih građevina zbog
prestrogih uvjeta propisanih planom. Stoga će se pristupiti izmjeni uvjeta, gradnje obiteljskih građevina stambene i
mješovite namjene u dijelu koji se odnosi na veličinu građevne čestice, položaja građevine na građevinskoj čestici te
uvjeta uređenja pristupnog puta do građevinske čestice.

Jednoglasno sa 16 glasova “za” usvojena je ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA
UREĐENJA NASELJA GOSPIĆ – UPU I.

Ad – 22
Prijedlog Odluke o sufinanciranju radova na sanaciji mosta u Klancu
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića
Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ

SLAVEN STILINOVIĆ – vezano za predmetnu točku kratko je istaknuo da je razlog pristupanja Grada
realizaciji projekta sufinanciranja radova na sanaciji mosta u Klancu dotrajalost kolnika i rasponske ploče mosta koja
je kao takva prijetila sigurnosti prometa. Aktom mjerodavnih institucija utvrđeni su predmetni nedostaci te je
naloženo nositeljima prva upravljanja tim objektom da što žurnije pristupe njegovoj sanaciji u cilju sigurnog
odvijanja prometa.

Nositelj projekta je ŽUC i Grad Gospć iz razloga što se polovica mosta nalazi u kategoriji županijskih cesta i
ista je u ingerenciji ŽUC-a, a druga polovica je dio nerazvrstane ceste koja pripada Gradu Gospiću. Iz navedenih
razloga potpisan je zajednički sporazum o sufinanciranju ovog projekta, a nositelj  je ŽUC.

Nakon izvedenih radova Grad je dužan podmiriti troškove u iznosu od 364.429,33 kn s PDV-om, dok drugu
polovicu troškova u istom iznosu je dužan podmiriti ŽUC.

Nije bilo rasprave.

Jednoglasno sa 16 glasova „za” usvojena je ODLUKA O SUFINANCIRANJU RADOVA NA SANACIJI MOSTA U
KLANCU.

Ad – 23
Prijedlog Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata grada Gospića
Predlagatelj: Klub vjećnika HDZ-HSS-HSP AS
Izvjestitelj: JADRANKA PEJNOVIĆ

JADRANKA PEJNOVIĆ – navodi da je predmetni Pravilnik prijedloga Kluba vjećnika HDZ-HSS-HSP AS.
Pravilnikom se propisuju uvjeti, način, postupak i druga pitanja vezana za dodjelu stipendija učenicima i studentima
s područja Grada Gospića. Ističe da je prijedlog Pravilnika usuglašen sa zamjenicom gradonačelnika gđ-om Prša, te
pojašnjava kategorije i kriterije prema kojima će se dodjeljivati predmetne stipendije.
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Nije bilo rasprave.

Jednoglasno sa 16 glasova „za” usvojen je PRAVILNIK O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA GRADA
GOSPIĆA.

Ad – 24
Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. do 31. listopada i donošenje
Zaključka o primanju na znanje Izvješća;
Izvjestitelj: KRISTINA PRŠA

KRISTINA PRŠA- navodi da su sredstva iz proračunske zalihe u razdoblju od 01.10.-31.10.2017. godine
utrošena su kako slijedi:

- UDRUZI VILA ZA LIKU - 2.000 kn za sufinanciranje troškova organizacije manifestacije Milenijska fotografija ružičaste
vrpce 2017. godine u Gospiću, I. S. - 3.800 kn za podmirenje putnih troškova i troškova individualnog rada
terapeutice za liječenje sina L.P., ŽUPNOM UREDU SV. JOSIPA LIČKI OSIK - 3.500 kn za sufinanciranje troškova
obilježavanja 26. godišnjice stradavanja mještana Široke Kule i okolnih mjesta u Domovinskom ratu,
ŽUPI SV. IVANA PAVLA II DONJI LAPAC - 1.000 kn za sufinanciranje troškova opremanja crkve.

Ukupno za nevedni mjesec utrošeno je 10.300,00 kuna.

Nakon što je pročitano predmetno Izvješće, jednoglasno sa 16 glasova „za” donesen je ZAKLJUČAK O
PRIMANJU NA ZNANJE IZVJEŠĆA O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE OD 01. DO 31. LISTOPADA
2017. GODINE

Sjednica završila s radom u 17.10. sati.

KLASA: 023-01/17-01/15
URBROJ: 2125/01-01-17-0

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

Petar Radošević,v.r.


