
Z A P I S N I K
sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića održane dana 27. prosinca 2017. godine (I dio)

s početkom u 10.00 sati i 30. prosinca 2017. godine (II dio - nastavak sjednice) s početkom u 16.00 sati
u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, Budačka 55 u Gospiću

I DIO - 27. 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, 7. Marijana Buljat, služb. Odsj. za prorač. i računov.
2. Ivica Tomljenović, zamjenik Gradonačelnika, 8.  Tomislav Domanovac, “Uniprojekt TERRA d.o.o.,
3. Kristina Prša, zamjenica Gradonačelnika, 9.  Irena Milinković, predsjednica Savjeta mladih
4. Slaven Stilinović, pročelnk – tajnik, 10.  Mandica Ratković, službenica Tajništva,
5. Marija Tomljenović Borovac, sl.ovlaš.za obav.posl.proč. 11.  Katarina Konjikovac, službenica Tajništva,.
6.     Josip Marković, sl.ovlaš.za obav.posl.  pročelnika, 12.  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.

Predsjednik Vijeća g. Radošević upoznao je nazočne vijećnike s predloženim Dnevnim redom, materijalima koje
su dobili na klupe neposredno na početku sjednice (odgovor na vjećničko pitanje i dopunu dnevnoga reda s
točkom: Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa rada Savjeta mladih Grada Gospića za 2018. godinu.

Prije usvajanja Dnevnoga reda za riječ se javio vijećnik g. Krmpotić te je u ime kluba HDZ-HSS-HSP AS predložio
pauzu radi dodatnih konzultacija s Gradonačelnikom, a vezano za točku 4. Dnevnoga reda: Razmatranje i usvajanje
prijedloga Proračuna Grada Gospića za 2018. godinu, Projekcije Proračuna za 2019.-2020. godinu i Odluke o
izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2018. godinu.

Nakon navedenog i održanih konzultacija, predsjednik Vijeća g. Radošević istaknuo je da na održanim
konzultacijama nije postignut dogovor a vezano za uvrštavanje odluke oprivremenom financiranju u predloženi
dnevni red.

Stoga je za 6. sjednicu Vijeća predložio je slijedeći dopunjeni

D n e v n i    r e d
1. Aktualni sat;
2. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića;
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Grada Gospića za

razdoblje 2017. – 2022. ;
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ/TOMISLAV DOMANOVAC, predstavnik izrađivača, tvrtke „Uniprojekt TERRA
d.o.o. Zagreb
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4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Proračuna Grada Gospića za 2018. Godinu i Projekcije Proračuna za
2019.-2020. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2018. godinu;
Izvjestitelj: MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC

5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada
Gospića za 2018. godinu;
Izvjestitelj: MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC

6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u školstvu za 2018. godinu;
Izvjestitelj: MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC

7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada
Gospića za 2018.;
Izvjestitelj: MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC

8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2018. godinu;
Izvjestitelj: MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC

9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Gospića za 2018.
godinu;
Izvjestitelj: MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC

10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba udruga od interesa za Grad Gospič za 2018.
godinu;
Izvjestitelj: MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC

11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2018. godinu;
Izvjestitelj: MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC

12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa rada Savjeta mladih Grada Gospića za 2018. godinu;
(dopuna dnevnog reda)
Izvjestitelj: IRENA MILINKOVIĆ

13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu;
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

14. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2018.  godinu;
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

15. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti
za 2018. godinu;
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

16. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom
vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić za 2018. godinu;
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

17. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2018. godinu;
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

18. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu;
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

19. Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Gospića za
2018. godinu;
Izvjestitelj: IVICA TOMLJENOVIĆ

20. Razmatranje i usvajanje prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Gospića za
2017. godinu;
Izvjestitelj: IVICA TOMLJENOVIĆ

21. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na
području Grada Gospića;
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Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
22. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića

Pahuljica o sudjelovanju korisnika usluga Dječjeg vrtića Pahuljica u cijeni cjelodnevnog 10-satnog i
poludnevnog 5-satnog redovitog programa;
Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ

23. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rješenja o imenovanju Povjerenstva za stipendije;
Izvjestitelj: JADRANKA PEJNOVIĆ

24. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora Usluga d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju;
Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ

25. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01 do 30. studenog 2017. godine i
donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća;
Izvjestitelj: KRISTINA PRŠA

Jednoglasno sa 17 glasova “za” usvojena je dopuna dnevnoga reda (točka 12).

Jednoglasno sa 17 glasova “za” usvojen je, dopunjeni, dnevni red u cijelosti.

Ad – 1 Aktualni sat
Za postavljanje pitanja prijavili su se vijećnici Anela Serdar - Pašalić, Petar Đapić, Ivan Bronzović, Nada Alić,

Petar Krmpotić, Zdravko Župan, Ana Šikić Rosandić, Maria Ćaćić, Marijan Brkljaćić.

1. ANELA SERDAR – PAŠALIĆ – postavljajući pitanje podsjeća gradonačelnika na predizborna obećanja u
kojima je najavljivao Gospić vizionarski i prosperitetno kao grad sa 20 000 stanovnika. Navodi da je prema
podacima Hrvatskog zavoda za statistiku u posljednjih šest mjeseci grad Gospić napustilo oko 626 ljudi uglavnom
mlađih osoba i to s područja Ličkog Osika. Stoga pita gradonačelnika, s obzirom da je ujedno i poduzetnik, kako
reagira na ovakve rezultate i što misli napraviti kako bi se spriječio daljnji odlazak ljudi s područja Grada?

KARLO STARČEVIĆ – odgovara da se ovdje radi o posljedicama a ne o uzrocima, te da više od 15 godina ističe
da se ljudi iseljavaju i da nam je od svega najpotrebnija proizvodnja koja će stvarati dodatne vrijednosti. Navodi da
u posljednjih 15 godina nije napravljen niti jedan proizvodni pogon iako je bilo prilike i novca, međutim sad on
osobno ispada krivac za iseljenje mladih. Ističe da se je upravo zbog ovakvih problema kandidirao te da čini puno
kako bi realizirao proizvodnju, zapošljavanje i ostanak mladih. Smatra da će 2018. bit  godina povratka ljudi u
Gospić i Županiju. Dodaje da se radi na rješenju ovih problema, međutim doživljava svakodnevna podmećanja od
strane ljudi iz HDZ-a, stoga mora sa svojim suradnicima raditi u tajnosti. Ovakav način rada ima vrlo loš odjek kod
lobiranja za gradnju tvornice ili proizvodnog pogona, jer svi pitaju kakvo je ozračje na ovom području.

ANELA SERDAR – PAŠALIĆ – smatra da treba gledati unaprijed, a ne se osvrtati na ono što je bilo prethodnih
godina. Treba činiti nešto kako bi ljudi ostali na ovom području pogotovo mlade generacije.

2. PETAR ĐAPIĆ – navodi da najbolje što je gradonačelnik napravio u posljenjih 6 mjeseci je uhljebljivanje i
činjenica da je htio uvesti plaćanje članova nadzornog odbora u Uslugi d.o.o.. Nadalje se osvrće na prijam nove
pravnice i pročelnice u gradsku upravu te pita jeli to racionalizacija o kojoj je gradonačelnik stalno govorio?

KRISTINA PRŠA – vezano za prijam nove pročelnice ističe da je mjesto pročelnika ostalo upražnjeno nakon
što je bivši pročelnik g. Kovačević samoinicijativno napustio to mjesto te prešao raditi u Centar 112, te se pita da li
je možda to bilo uhljebljivanje. Za upražnjeno mjesto pročelnika raspisan je natječaj koji je bio javan i na koji su se
svi mogli javiti, a primljena pročelnica gđa Asić ispunjava sve uvjete zadane natječajem, ima odgovarajuću stručnu
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spremu, prošla je usmeno i pismeno testiranje te stoga ne vidi što je u tome sporno. Vezano za navedeno
uhljebljivanje pita kakve su kompetencije nekih vijećnika a koji su direktori na nekim pozicijama u Gospiću i nekih
koji su zaposleni u Županiji te se pita da li je njihovo zapošljavanje možda bilo uhljebljivanje?

PETAR ĐAPIĆ – dodaje da predmet ovog pitanja nije Županija niti druge firme već rad gradske uprave. Ne
ulazi u stručnost nove pročelnice, međutim, smatra da nije stručnija od svoje protukandidatkinje koja već godinama
radi u gradskoj upravi. Smatra smješnim isticanje da je ista najbolje riješila test i sl.

3. IVAN BRONZOVIĆ –slušajući navedeno smatra da se s nekim sinonimima omalovažava Gradsko vijeće a
pogotovo riječju “uhljebljivanje”.

Nadalje navodi da gradonačelnik svjesno krši zakon vezano za svoju firmu te da je to njegova privatna stvar
za koju će sam snostiti posljedice. Međutim zanima ga zašto isto to čini i s radom gradske uprave raspisivanjem
raznih natječaja pri čemu posebno ističe poslove održavanja javne rasvjete. Dodaje da je valjan i transparentno
sklopljen ugovor za održavanje javne rasvjete raskinut. Stoga pita kako i na koji se način ti poslovi obavljaju, jer
prema dostupnim informacijama ti se poslovi obavljaju putem narudžbenica.

Pita, boji li se gradonačelnik tužbe od strane osobe koja je do sad obavljala te poslove, čije posljedice će
snositi gradska blagajna i građani grada Gospića. Nadalje se osvrće na odredbe Odluke prema kojoj Gradsko vijeće
na prijedlog gradonačelnika izabire najpovoljniju ponudu za obavljanje tih poslova, te dodaje da se ne sjeća da je
Gradsko vijeće o nečem takvom u posljednje vrijeme raspravljalo.

Nadalje se osvrće na sastav i način imenovanja članova Nadzornog odbora Usluge, istaknuvši da se također
ne sjeća da je aktualno Gradsko vijeće imenovalo tog člana te stoga pita kako i na koji način je izabran član
Nadzornog odbora Usluge?

KARLO STARČEVIĆ – navodi da bi volio da je g. Bronzović naveo kako i na koji način on to krši zakon, te mu je
čudno kako na to kršenje zakona nisu reagirale nadležne službe. Ovakve izjave smatra floskulama, a rasprave o
njegovoj firmi neprimjerenim i degutantnim pogotovo iz razloga što upravo ta firma plaća preko 12 mil. kn poreza
RH te smatra da ista ne treba biti tema ovog tijela. Članove Gradskog vijeća smatra izuzetnim i čestitim ljudima sve
dok ga osobno ne vrijeđaju i surađivat će sa svim članovima Vijeća koliko je potrebno. Osobno ne omalovažava
Gradsko vijeće kao niti jednog člana Vijeća ni na ulici ni na sjednci Vijeća.

Što se tiče javne rasvjete odgovara da je tvrtka Millem u prošlih pet mjeseci Gradu naplatila održavanje
javne rasvjete 1.570.000 kn. Aktualna izvršna vlast je zatražila tvrtku Millem da korigira postojeće cijene kako bi
postale prihvatljive za Grad jer se kao gradonačelnik obvezao postupati prema proračunu u maniri dobrog
gospodara. Za preostalih 7 mjeseci za ove poslove utrošeno je 107.000 kn. Dodaje da se je raspravljalo i o
ponudama kada je za ove poslove izabrana tvrtka Millem, te da su bile tri ponude od čega su dvije bile fingirane.

Vezano za Nadzorni odbor Usluge ističe da on osobno nije bio nazočan niti na jednoj sjednici tijela Usluge
te da je za obavljanje svojih poslova plaćen samo Nadzorni odbor tog društva.

IVAN BRONZOVIĆ – navodi da je ugovor sklopljen za obavljanje poslova javne rasvjete takav kakav je te da
će se dogovoreni iznos svakako morati platiti, a  izvođač će vjerojatno ići s tužbom. Uz to će Grad morati platiti još
jednog izvođača radova koji radi protuzakonito putem narudžbenica. Gradonačelnik naravno ne omalovažava
Vijeće, jer većinu stvari o kojima bi Vijeće trebalo raspravljati donosi Gradnačelnik samostalno, a Vijeće ne zna puno
toga niti odlučuje o javnim radovima, upravnim vijećima itd.

4. NADA ALIĆ – navodi da joj postavljena pitanja na Aktualnom satu na neki način “paraju uši”, da se od
početka rada Vijeća uvijek postavljaju ista pitanja tipa: jeli gradonačelnik platio porez, jeli u sukobu interesa i sl.
Smatra da bi se na Aktualnom satu svi trebali ponašati u blagdanskom raspoloženju te da se ozbiljno i primjereno
pristupi problemima ovog grada.
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Stoga pita gradonačelnika hoće li izdržati do kraja? Ističe da posebno cijeni humanost gradonačelnika što
je dao stipendije studenitima koji bi sutra trebali ostati u ovom gradu i smanjiti odlazak mladih ljudi. Smatra da se
ovakvim ponašanjem neće ništa postići niti se ovakvim pitanjima može zaustaviti odlazak mladih.

KARLO STARČEVIĆ – odgovara da naravno da će izdržati na funkciji gradonačelnika a sve sa ciljem da očisti
sav “mulj” te da svi iziđu čista lica.

5. PETAR KRMPOTIĆ – osvrće se na navedene asocijacije zaposlenja u Županiji pa pretpostavlja da se iste
odnose na njega jer jedini među nazočnima radi u Županiji te ističe da je bez obzira na uvjete završio na pojedinim
portalima kao ogledni primjer uhljeba. Što se tiče strukture upravnih vijeća i zaposlenih vidljivo je da u istima nema
nikoga tko ima bilo kakve veze s HDZ-om.

Nadalje postavlja pitanje vezano za vatrogasce i dodaje da se na iste, što se tiče plaća i materijalnih prava
primjenjuju odredbe Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Podsjeća da su vatrogasci JVP
Gospić ove vatrogasne sezone bili heroji koji su osvijetlali lice našeg grada i koji su prema mnogima bili najbolji i prvi
na požarištima u Dalmaciji. Zanima ga, obzirom da su državni službenici i namještenici dobili božićnicu 1.250 kn,
zašto je vatrogascima isplaćen iznos od 600 kn. Smatra da su se odredbe Kolektivnog ugovora trebale ispoštovati jer
je vrlo vjerojatno da bi za to mogla uslijediti i tužba od strane vatrogasaca. Također dodaje vezano za razrješenje
bivšeg zapovjednika JVP Gospić da postoje naznake mišljenja koja će biti analizirana od strane nadležnih tijela te da
se i u tom slučaju očekuje sudski epilog.

KARLO STARČEVIĆ – odgovara da ako itko ima osjećaj prema vatrogascima da je onda on taj jer je upravo on
osnovao DVD Pazarište koji je financirao vlastitim novcem. Grad je vatrogascima isplatio božićnice u iznosu od 600
kn jer u tom trenutku Grad nije bio likvidan te će ostatak dobiti naknadno stoga ističe da istima nitko nije i neće
uskratiti niti jedne lipe.

PETAR KRMPOTIĆ – smatra nepotrebnim navode tko je što činio i koliko je dao. Smatra odgovor
gradonačelnika nejasan te da je Božić 25. prosinca i da se božićnice uvijek isplaćuju prije Božića. Također smatra da
su vatrogasci zakinuti jer isti nisu dobili božićnicu kad su je trebali dobiti.

6. ZDRAVKO ŽUPAN – osvrće se na pismo gđe Tomašević upućeno gradskim vijećnicima putem Tajništva
Grada Gospića, koje ga je osobno uvrijedilo, te pita čija je odluka da se gradske službe koriste za private svrhe?

KRISTINA PRŠA – odgovara da je gđa Tomašević na prethodnoj sjednici Vijeća neprimjereno javno prozvana,
te je pismo poslala kao članica Upravnog vijeća gradske ustanove koju je imenovao Grad, a ne kao supruga
novinara.

ZDRAVKO ŽUPAN – navodi da osobno nema ništa protiv gđe. Tomašević, međutim, pita zbog čega se
službenom poštom vijećnicima dostavljaju takva pisma i da li to znači da to može činiti bilo koji građanin?

7. ANA ŠIKIĆ-ROSANDIĆ – slijedom upita građana postavlja pitanje vezano za gradski prijevoz, odnosno
uspostavljanje autobusne linije Lički Osik – Gospić – Lički Osik, jer su isti prisiljeni stopirati što im predstavlja
problem. Stoga pita, da li je predviđeno poboljšanje javnog prijevoza?

KARLO STARČEVIĆ – navodi da je prijedlogom odluke koji je bio nedavno na dnevnom redu Vijeća bilo
predviđeno da se koncesija za javni prijevoz prenese na trgovačko društvo Komunalac koje je i registrirano za
obavljanje ove djelatnosti. Međutim, ta točka dnevnoga reda nije usvojena. Slaže se da je neprimjereno da
autobusna karta Lički Osik - Gospić stoji 25 kn te da će sve učiniti da se to promjeni pri ćemu će svakako biti
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potrebna i pomoć Gradskog vijeća, kako bi se riješio ovaj problem. Na korist svih građana mora se uspostaviti javni
prijevoz koji će biti primjeren njihovim platnim mogućnostima.

8. MARIA ĆAĆIĆ – smatra neprimjerenim prozivanje gđe Tomašević u trenutku kada ona nije nazočna da da
svoj odgovor. Gospođu smatra stručnom i iz predmetnog pisma čita njene reference i zaključuje da ne shvaća zbog
čega se njeno imenovanje smatra uhljebljivanjem. Obzirom da je bila javno prozvana smatra da bi se vijećnik g.
Brkljačić istoj trebao javno ispričati te pita gradonačelnika smatra li on da se g. Brkljačić treba javno ispričati gđi.
Tomašević.

KARLO STARČEVIĆ – odgovara da se svakako treba znati ispičati, osobno to uvijek učini, međutim ne može
utjecati na g. Brkljačića da to i on učini te da takvo nešto treba njemu biti na savjesti.

9. MARIJAN BRKLJAČIĆ – ne vidi razloga za bilo kakve isprike te ističe da gđu. Tomašević nije ničim uvrijedio.
Pitanje je bilo da li je to vraćanje dugova g. Tomaševiću, a o stručnosti gđe. Tomašević nije bilo govora, iako misli
da takvih kadrova u Gospiću ima jako puno.

Ističe da je nedopustivo da gradonačelnik govori neistine kako je on dao božićnice nezaposlenima i
umirovljenicima. Svima je poznato da je većina u Gradskom vijeću, koalicija HDZ-HSS-HSP AS, prekinula sjednicu kako
bi se upravo ta božićnica uvrstila i izglasala u rebalansu proračuna. Traži da se gradonačelnik očituje o navedenom.

KARLO STARČEVIĆ – odgovara da se ne može pronaći niti jedan navod koji govori da je gradonačelnik dao
predmetnu božićnicu, te moli da se ne izvrću činjenice. Božićnicu i naknadu su isplatili porezni obveznici ovoga
grada i na tome im se zahvaljuje te izražava žaljenje što za ove namjene nije bilo i više sredstava.

MARIJAN BRKLJAČIĆ – slaže se da je trebalo biti više novca jer je veliki broj potrebitih u ovom gradu. Nadalje
navodi naslov članka objavljenog na portalu Slobodna lika koji glasi: “Odlukom gradonačelnika nezaposlenima i
umirovljenicima je isplaćena božićnica”.

Ad – 2
Usvajanje Zapisnika sa 5. Sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića

Bez primjedbi, jednoglasno sa 17. glasova “za” usvojen je ZAPISNIK SA 5. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA
GOSPIĆA.

Ad – 3
Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Grada Gospića za razdoblje 2017. – 2022.;
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ/TOMISLAV DOMANOVAC, predstavnik izrađivača, tvrtke „Uniprojekt TERRA d.o.o.
Zagreb

JOSIP MARKOVIĆ - dao je kratko uvodno obrazloženje pri čemu je istaknuo da je Grad obvezan donijeti
ovakav Plan za razdoblje od 6 godina. Predloženi Plan usklađen je sa zakonskim propisima, strategijom i Planom
gospodarenja otpadom RH i dr. propisima. Nadalje je istaknuo na čemu je temeljen predmetni Plan, da je za isti
dobivena suglasnost Ličko-senjske županije, da je provedena javna rasprava na kojoj je bila predložena jedna
izmjena i dopuna, međutim ista od strane Grada nije prihvaćena.

TOMISLAV DOMANOVAC – obrazlažući predmetni Plan pojasnio je Zakonsku regulativu temeljem koje je isti
izrađen te je istaknuo da su glavne teme Plana količine i sustav gospodarenja komunalnim otpadom kao i
postojeće stanje vezano za organizaciju, objekte i opremu koja se koristi u sustavu cjelovitog gospodarenja
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otpadom u gradu Gospiću kao i pregled postojećeg stanja onečišćenja okoliša u smislu lokacija tog otpada. Navodi
da je u referentnoj 2015. godini u gradu Gospiću evidentirano 2.230 T komunalnog otpada tj. 342 kg/po glavi
stanovnika godišnje. Pojašnjava da je do 2020. g. potrebno otpad izdvojeno skupiti, pripremiti, tj. reciklirati barem
50 % otpada (papira, plastike, stakla i  metala) koji dolaze iz kućanstava i to je cilj propisan zakonom koji bi trebalo
dostići. Također potrebno je smanjiti odlaganje biorazgradivog otpada na vrijednost od samo 35 % te smanjiti
odlaganje otpada na neusklađene lokacije. Nacionalnim planom gospodarenja otpadom zacrtano je smanjenje
ukupne količine komunalnog otpada za 5 % do 2020. godine dok je do te iste godine zacrtano ukupno izdvojiti
60% komunalnog otpada što je svakako izazov za sve sudionike ovog procesa. Novina je i to da je potrebno
odvojeno prikupljati i 40 % biomase (kuhinjski i bio otpad i sl.), a ono što preostane ne smije činiti više od 25 %
ukupne količine komunalnog otpada. Predloženi Plan se referira i na građevni otpad sukladno propisima višeg
reda. Uz navedene ciljeve izazov je velik, te sukladno njima obrađeni su svi tokovi komunalnog otpada prema
logičnim trendovima prema kojima se određene količine otpada trebaju obraditi.

Temeljem obrađenih ciljeva, utvrđivanja postojećeg stanja i rezultata može se vidjeti što je za daljnje
korake potrebno od opreme (kante i sl.) za izdvojeno skupljanje otpada kao i od objekata u kojima će obrađivati
takav otpad. 40 % komunalnog (kuhinjskog/vrtnog) otpada obrađivat će se u tzv. kompostanama dok će preostalih
60 % se obrađivati u centrima za gospodarenje otpadom. Planom je predviđena kompostana za biootpad kao i
sortirnica otpada za 4 komponente kojoj će gravitirati i druge jedinice a sve s krajnjim ciljem kako bi račun za
krajnjeg korisnika bio što manji. Također su predviđena i reciklažna dvorišta za posebne kategorije otpada i
građevni otpad.

Kao dodatak mjeri ukupnog smanjenja otpada previđena je i podjela vrtnih kompostana uz dodatne
edukacije građana kao i sustav centra za ponovnu uporabu otpada što obuhvaća i socijalnu mjeru zapošljavanja.

Dodaje da je Planom obuhvaćeno sve što je potrebno u ovom planiranom razdoblju tj. uvesti i održavati
aktivnim razvrstavanje komunalnog otpada. Nositelj aktivnosti je Grad Gospić u suradnji s Fondom za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost putem raznih natječaja kojima bi se financirali ovakvi projekti, a važna uloga je i
sudjelovanje civilnog sektora.

Na kraju dodaje da su za realizaciju istoga najvažnija financijska sredstva koja se procijenjuju na 35
milijuna kuna i bazirana su na procjenama financijskih projektantskih cijena bez PDV-a i bez udjela sufinanciranja
Fonda za zaštitu okoliša i drugih izvora koji mogu biti i do 80 %. Financijska realizacija Plana predviđena je u dvije
faze a 2019. /2020. (II faza) najveći dio Plana bi se trebao i izvršiti.

Nije bilo rasprave.

Jednoglasno sa 17 glasova “za” usvojen je ZAKLJUČAK O USVAJANJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
GRADA GOSPIĆA ZA RAZDOBLJE 2017. – 2020.

Ad – 4
Prijedlog Proračuna Grada Gospića za 2018. godinu, Projekcije Proračuna za 2019.-2020. godinu i Odluke
o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2018. godinu;

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića

Izvjestitelj: MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC – navodi da je predloženi Proračun i njegovi sastavni akti
izrađeni sukladno Smjernicama Vlade RH. Osvrnula se je na primjenu novog Zakona o financiranju JLP(R)S kojim se
predviđa povećanje poreznih prihoda do 4 mil. kn zbog prelaska financiranja decentraliziranih funkcija većim
dijelom na proračun RH, dok će Grad sredstva fiskalnog izravnanja primati na dnevnoj bazi. U 2018. g. Grad ostaje i
bez pomoći koju je do sada Vlada RH davala gradovima i općinama i koja je u 2017. iznosila 4,4 mil. kn.

Prohodi proračuna za 2018. godinu planirani su u iznosu od 74.373,459 kn te su za 13,8 % veći od
rebalansiranog proračuna za 2017. godinu. Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 74.124.355 kn, te su za 13,6 %
veći od plana 2017. g. Budući da u 2018. godini nije bilo moguće planirati pokriće ostatka prenesenog manjka zbog
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povećanih rashoda za EU projekte isti će se prema projekciji za 2019. i 2020. godinu podmiriti u iznosu od
1.185.368 kn za svaku godinu.

Vezano za Opći dio Proračuna istaknula je da su povećani prihodi poslovanja za 13,9% u odnosu na
prethodnu godinu, prihodi od poreza 20,7%, Ostali prihodi za 129,7 % (zbog povećanih prihoda proračunskih
korisnika i kapitalne donacije za rekonstrukciju ceste Barlete), pomoći iz inozemstva i drugih subjekata za 9,8 %,
prihodi od imovine za 0,7 %. Prihodi po posebnim propisima manji su za 0,9 %.

Nadalje pojašnjava pojedinačno Rashode poslovanja koji u 2018. g iznose 58.001.881 kn i koji su za 2 %
veći od prihoda u 2017. godini, kao i rashodi od povećanja Rashoda za zaposlene za 2,8 %, subvencije za 46,2 %.
Naknada građanima i kućanstvima za 6,4 %, Ostalih rashoda – tehničke i kapitalne donacije za 17,5 %.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 102,6 % zbog kapitalnih projekata
(rekonstrukcija ceste Barlete, Vaganac – Kruščica, revitalizacija šume Jasikovac, nogostupa od O.Š. Gospić,
izgradnja spomen obilježja, adaptacija krovišta Jasikovac).

Nadalje pojasnila je Račun zaduživanja te obveze po kreditima koje Grad ima kod HPB-a i Splitske banke te
mogućnost višegodišnjeg sukcesivnog pokrića manjka prenesenog iz prethodnih godina. Pojašnjava strukturu
posebnog dijela Proračuna po nositeljima u kome su Rashodi i izdaci planirani u iznosu od 74.124.335 kn. Rashodi
se raspoređuju na 16 glava, 9 proračunskih korisnika i petnaest programa. Posebno je istaknula Program Poticanje
razvoja gospodarstva, poljoprivrede i turizma za koji se izdvaja 7% više sredstava, Aktivnosti i projekti u osnovnom
školstvu izvan standarda 14 % više sredstava, Pomoći u srednješkolskom obrazovanju  81 % veći iznos nego 2017.
g. Programske aktivnosti u kulturi 23 % (povećanja kod POU dr. A. Starčević i Muzeja Like), sredstva za Program
sporta i rekreacije povećavaju se 9 %, za socijalnu skrb, zdravstvo, obitelj i izgradnja 10 % više. Na razini prethodne
godine ostaju sredstva za Službe zaštite i spašavanja, Predškoskog odgoja i obrazovanja, Zakonske obveze u
osnovnom školstu itd. Rashodi za upravni odjel za komunalne djelatnosti planom su 31 % veći u odnosu na
prethodnu godinu a redovna djelatnost povećava se za 46 % radi rashoda za EU projekte. Ukratko pojašnjava i
programe iz područja komunalnih djelatnosti, Plan razvojnih programa, projekciju za 2019 i 2020. kao i Odluku o
izvršenju Proračuna Grada za 2018. godinu.

PETAR KRMPOTIĆ – navodi da je Proračun politički dokument, pokaz u kom smjeru ide aktualna vlast kroz
fiskalnu godinu, te da oslikava sve ono za što su građani toj opciji dali povjerenje. Upravo iz tih razloga je ispred
Kluba HDZ-HSS-HSP AS zatražena pauza kako bi se razgovaralo s gradonačelnikom o proračunu, međutim dogovor
nije postignut. Mišljenje je Kluba da je daleko prije trebao biti predložen predložen rebalans, a i sam proračun koji
se prema zakonu u proceduru trebao uputiti do 15. studenog. Usporedi li se predloženi Proračun s obećanjima
gradonačelnika iz predizborne kampanje vidljivo je da su to dvije različite stvari, te u istom nije vidljiv nikakav
razvoj, gospodarstvo, nova radna mjesta u prozvodnji, već samo eventualna uhljebljivanja. Navedeno je vidljivo i iz
činjenice da je u gradskoj upravi zaposleno više ljudi u ovom periodu nego li u cijelom mandatu prethodne vlasti.
Navodi da u aktualna zaposlenja i upravna vijeća nije uključen nitko tko ima bilo kakve veze s HDZ-om. Aktualna
vlast čini sve kako bi se radile podjele za koje se onda optužuje bivša vlast, te se misli da ista od jala i ljubomore
podmeće gradonačelniku i novoj vlasti te blokira različite projekte kod aktualne vlasti na nacionalnoj razini.
Vjerovalo se da ova kohabitacija u Vijeću neće biti bajna ali da će barem biti na korist građanima.

U predloženom proračunu nema razvoja, rasta gospodarstva, poljoprivrede, turizma, novih radnih mjesta,
racionallizacije, smanjenja komunalnih davanja, poreza itd., već je u istome sadržano sve ono što što je nasljeđeno
od bivše vlasti. Što se tiče tzv. famoznih dugova od 20 mil. kn vidljivo je da isti iznose 2,6 mil. kn. Istaknuto
povećanje prihoda u 2018. godini nije 4 mil. već 8 mil. kn zbog realizacije phazing out-a, koji se u proračunu ne vide
u smislu razvoja. Dio projekata bivše vlasti se nastavlja, a dio je izbačen s tim da se u prijedlogu ne vidi niti dogovor
postignut kod donošenja rebalansa proračuna. U proračunu nema priprema za maturu ni stipendija u
dogovorenom iznosu, nema božićnica za umirovljenike i sl. Broj stanovnika rapidno opada kao i broj zaposlenih,
međutim pita se obzirom na dobiveni veći udio prihoda od poreza na dohodak, zbog čega nisu smanjena određena
davanja koja bi potpomogla dolasku novih investitora. Nadalje se osvrće na političke podjele društva te pita zbog
čega u upravnim vijećima nema nikog tko je blizak HDZ-u te ističe da se na taj način ne prizna volja 50 % građana
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koji su izabrali većinu u Gradskom vijeću. Također dodaje da nova kadroviranja u gradskoj upravi ne ulijevaju
povjerenje te se pri tom osvrće na novu pročelnicu, protiv koje osobno nema ništa protiv, a koja je bila
kandidatkinja jedne druge političke stranke za zamjenicu gradonačelnika. Također dodaje da je i SDP odnosno
vijećnica SDP-a u savezu sa izvršnom vlasti te se stoga slobodno može reći da je to politička trgovina, obzirom na
izbornu volju građana. Smatra da podjele nisu dobre, da grad postaje umjesto centra „kasaba” i da se gubi gradski
duh, za što zasigurno nije samo Grad najodgovorniji ali je jedan od važnih faktora koji utječe na opću atmosferu.
Mladi bježe iz grada jer nemaju uvjeta za egzistenciju niti uvjeta za dostojan život. Osvrće se i na održani Advent
koji se također izpolitizirao i za koji je navodno kriva Nova tv koju su poslali nekakvi urotnici i sl. Predloženi
proračun smatra birokratski loše napisanim dokumentom koji omogućava preživljavanje i u kome nema nikakvog
razvoja niti obećanja da će ovaj grad dostići broj od 20 000 stanovnika. Ističe da je isti toliko loš da se ne može
popraviti niti amandmanima. Stoga je namjera Kluba bila da se u dogovoru s gradonačelnikom proračun popravi te
dodatno finišira podnesenim amandmanima. Želja Kluba nije vlast niti izbori niti prekidi, već jednostavno se ne
može podržati ono što ne valja, a dužan je i prema onima koji su izabrali većinu reći svoj stav.

JADRANKA PEJNOVIĆ – navodi da su se sve strane složile oko toga što su glavni problemi ovog grada tj.
odlazak mladih i gopodarski razvoj međutim unatoč tome se predloži proračun u kome ništa od navedenog nema,
te se očekuje da se isti usvoji. Osvrće se na problem mladih, pripreme za državnu maturu i stipendije kao i na
održani sastanak sa Savjetom mladih na kome je nazočila i zamjenica gradonačelnika. Upravo na tom sastanku
istaknute su i pripreme za maturu koje su bile korisne svima pa i onima čiji roditelji nemaju novca za dodatne
pripreme, a iste su jednostavno isključene iz proračuna, što ne smatra dobrim činom i dobrom porukom. Nadalje
se osvrće na stipendije za koje je bilo dogovoreno da se u proračunu osigura iznos od 170.000 kn, međutim mimo
dogovora u proračunu je predložen iznos od 70.000 kn. Opravdanja za neraspisivanje natječaja za stipendije su bila
različita, a poruka gradonačelnika da se vijećnici uključe u suradnju. Vjeruje da je Klub HDZ-HSS HSP AS suradnju
pokazao sudjelovanjem u izradi Pravilnika o stipendiranju, uključivanjem u rad Savjeta mladih i uključit će se u sve
što bude potrebno, međutim ovakav prijedlog proračuna ne žele podržati.

VLATKA DEVČIĆ – STILINOVIĆ – osvrće se na dodjeljene božićnice umirovljenicima te ističe da nigdje nije
primjetila da su iste prijedlog Gradskog vijeća. Izražava razočaranje što u prijedlogu proračuna za 2018. godinu
nema božićnica za umirovljenike koji cijeli život žive u ovom gradu i koji su puno dali za njega a stali su i u obranu
istoga u Domovinskom ratu. Podsjeća gradonačelnika na njegovu izjavu da mu je žao što se ne može isplatiti i veći
iznos umirovljenicima te stoga pita zašto su iste izostavljene iz prijedloga Proračuna za 2018. godinu?

ANELA SERDAR - PAŠALIĆ – slaže se s prethodno navedenim te ističe da je očekivala da će proračun za
2018. godinu biti predložen u jednom razvojnom i prosperitetnom smislu, međutim ovaj prijedlog takvo što kao
niti dana obećanja ne pokazuje. Podupire stipendije, mature, umirovljenike, međutim spornim smatra cijene
dječjeg vrtića. Osvrće se na predloženu Odluku kojom se izmjenjuju cijene korisnika vrtića te pita koliko je roditelja
obuhvaćeno tom odlukom i za koliko roditelja poskupljuje vrtić? U drugoj kategoriji za 5-satni i 10-satni redoviti
program cijena je ostala ista u iznosu od 200 tj. 300 kn stoga pita da li je i ta cijena trebala biti smanjena? Ističe da
ima dojam da je ovom odlukom cijena vrtića postala veća te pita zašto je to tako?

KRISTINA PRŠA – odgovarajući na postavljeno pitanje gđe Serdar Pašalić ističe da u Dječjem vrtiću u
Gospiću i L. Osiku ima 275 djece. Od toga bi za 222 djece ili 81 % bila manja cijena, za 28-ero djece (9 %) bilo bi
povećanje cijene dok za 25-ero djece (10 %) korisnika cijena ostaje ista. Na ovaj način bi se vrtić plaćao temeljem
dohodovnog cenzusa. U suradnji sa računovodstvom Vrtića učinjene su detaljne ekonomske analize i na ovaj način
bi se za sve roditelje s manjom plaćom i socijalno ugrožene osigurala održivost kao i za gradski proračun. Također
se na ovakav način plaćanja vrtića uvodi i jedna novina, a to je da bi za drugo i treće dijete cijena bila 50 % manja,
dok bi za četvrto dijete vrtić bio besplatan što također donosi dodatna olakšanja za korisnike Vrtića. Ovakve cijene
bi za roditelje svakako bile veliko olakšanje u odnosu na dosadašnju cijenu kada je samo za četvrto dijete cijena
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bila smanjena 50 % a za svu ostalu dijecu 600 kn. Provedenom detaljnom analizom dohotka korisnika Vrtića
utvrđeno je da postoje i roditelji koji imaju plaće i od 20.000 kn, analiziran je i broj članova kućanstava, a također
je analizirana i održivost potrebnih sredstava u gradskom proračunu za ove namjene. Obzirom da neki roditelji
imaju velike dohotke u tom slučaju istima zasigurno nebi bila previsoka cijena u iznosu od 700 kn imajući u vidu da
je za drugo i treće dijete cijena manja za 50 %. Ističe da je računica vrlo jednostavna jer bi ovi roditelj i za drugo
dijete plaćali cijenu od 1.000 kn, a do sad su plaćali cijenu od 1.200 kn. Roditelji koji imaju manje dohotke
zasigurno nisu u istoj poziciji za plaćanje vrtića kao roditelji koji imaju 20 i više tisuća kuna dohotka. Ovim
prijedlogom mislilo se je na sve roditelje u gradu Gospiću kao i na njihove platežne moći.

Što se tiče priprema za maturu navodi da nije rečeno da istih neće biti, već će one biti komercijalne tj. iste
će se plaćati. Smatra da treba provjeriti s djecom i roditeljima koliko su isti bili zadovoljni sa dosadašnjim
pripremama, a ako su bili zadovoljni zasigurno im neće biti teško izdvojiti sredstva za iste umjesto da djecu šalju u
druge gradove.

Vezano za stipendije odgovara da je Klub HDZ-HSS-HSP AS na nastavku sjednice na kojoj se donosio
rebalans  proračuna došao s idejom da se stipendije povećaju sa iznosa od 70.000 na iznos od 170.000 kn te da bi
iste na kraju u cjelosti maknuli te predložili prenamjenu za božićnice što je prihvaćeno i podržano od strane
gradonačelnika. Podsjeća da je Klub prijedlog proračuna dobio 8. prosinca tj. prije svih ideja o stipendijama i
božićnica. Dodaje da izvršna vlast želi surađivati s Vijećem i razgovarati o pojedinim prijedlozima koji bi se uvrstili u
proračun, međutim povratno nisu dobiveni nikakvi prijedlozi. Stoga poziva vijećničku većinu da to učini te da će se
ti prijedlozi rado uvrstiti u proračun.

JADRANKA PEJNOVIĆ – navodi da je u Zapisniku evidentirano da se iznos od 170.000 kn u 2018.  god.
prebacuje za stipendije. Vezano za navod da roditelji nisu bili zadovoljni s pripremom za maturu ističe da je na
Savjetu mladih prenesena poruka da mladi žele besplatne pripreme za maturu, jer svi jednostavno ne mogu
priuštiti si komercijalne pripreme. Stoga ne vidi razloga da se ukida nešto što je bilo dobro.

KARLO STARČEVIĆ – ističe da je proračun podložan izmjenama te da se svaka stavka može izmjeniti ukoliko
je ista sukladna zakonskim propisima. Međutim, izvršna vlast nije dobila nikakve prijedloge niti amandmane.
Podsjeća da je prijedlog proračuna dostavljen Klubu na doradu, međutim isti nije dorađen s bilo kakvim
prijedlozima i to javnost mora znati. Izvršna vlast hoće i želi suradnju i ukoliko je nešto izostavljeno, umanjeno i sl.
to se može promijeniti sukladno zakonskim propisima.

Što se tiče navoda vezanih za razvojni proračun, ističe da su naslijeđeni dugovi sanirani u iznosu većem od
5 mil. kn. Očekuje da će u prvom rebalansu u 2018. godine biti 2-3 mil. kn dodatnih sredstava za razvoj
gospodarstva u gradu Gospiću. U ovom trenutku izvršna vlast ima nekoliko projekata o kojima se pregovara,
međutim nisu gotovi, a radi se o proizvodnim a ne potrošačkim projektima.

IVAN BRONZOVIĆ – podsjeća na predizborna obećanja vezana za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni
razvoj, turizam, nova radna mjesta itd. na temelju kojih je izvršna vlast dobila izbore. Međutim, u predloženom
proračunu nema niti projekata niti sredstava za ove svrhe. Ističe da ga je dirnuo navod gradonačelnika da ima
projekte ali da iste drži u tajnosti, te dodaje da svi ovdje žele dobro gradu Gospiću te smatra žalosnim da se
projekte drži u tajnosti. Smatra da nitko ne bi ne podržao dobar projekt za grad Gospić. Traži od gradonačelnika da
otkrije projekte te ga poziva na zajedničku suradnju za dobrobit svih građana ovoga grada.

KARLO STARČEVIĆ – ističe da bi ga suradnja uistinu veselila, međutim podsjeća na početak realizacije
projekta širokopojasne mreže vrijednog 120 mil. kn kojim je organizirana gotovo cijela Županija s dobrim odazivom
Gradu Gospiću, kao nositelju projekta. Nakon mjesec dana od početka aktivnosti Županija se organizirala s
namjerom da sruši projekt i da nositelj umjesto Grada bude Županija kako bi ga dalje dala na upravljanje nekom
drugom subjektu (VIP-u, T-mobile-u) koji na području grada neće zaposliti niti jednu osobu.
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Ovim projektom Grad je planirao zaposliti 10-ak inženjera na području Županije, međutim došlo je do toga
da se moramo boriti za preživljavanje projekta. Za ovaj projekt je sklopljen ugovor i isti će se kandidirati na
sredstva EU fondova i 99 % da će isti proći budući da je više od 80 % poslovnih korisnika na području Županije i cca
60 % domaćinstava. Ista stvar se dogodila i sa izgradnjom spomen obilježja na Ljubovu čiji nositelj je također bio
Grad i koji je Županija htjela preuzeti. Stoga ističe da se projekti neće otkrivati da ih netko uništava te dodaje da
postoje u planu projekti vrijednosti 6-7 milijuna kn.

Što se tiče raseljavanja iz grada ističe da je isto rezultat dosadašnjeg nerada te pita bivšu vlast koliko su
oni radnih mjesta otvorili u proizvodnji. Dodaje da osobno ima otvorena 22 radna mjesta bez bilo čijih poticaja i
bilo bi mu drago da svatko otvori po barem jedno radno mjesto u gradu Gospiću.

IVAN BRONZOVIĆ – navodi da ne može govoriti o Županiji već samo o Gradskom vijeću čiji je član. Pita se na
temelju čega da prihvati ovaj prijedlog proračuna kad se projekti skrivaju?

PETAR KRMPOTIĆ – se javlja za ispravak netočnog navoda te ističe da će radna mjesta u proizvodnji bit
glavni parametar na temelju kojeg će se ocjenjivati rad gradonačelnika. Posjeća da je gradonačelnik već šest
mjeseci na dužnosti te da su početna opravdanja bili naslijeđeni dugovi, a sad su nekakve blokade, podmetanja i sl.
Vjeruje da  Župan Milinović nije nečovjek koji ne voli ovaj grad, da bi išao blokirati razne projekte i smatra
netočnim navod da isti upravlja vijećničkom većinom. Podsjeća da je obveza gradonačelnika da do 15. studenog
predloži proračun te da ne može prebacivati lopticu Vijeću da je ono trebalo doraditi proračun. Gradonačelnik
izrađuje i predlaže proračun, što je učinjeno, međutim to je učinjeno na način koji je vijećničkoj većini neprihvatljiv.
Stoga predlaže u ime Kluba da se prekine sjednica i odredi novi datum nastavka sjednice do 31. prosinca te da se u
međuvremenu pokuša pronaći zajednički jezik s gradonačelnikom kako bi se donesao proračun za 2018. g. na
korist svih građana.

Obzirom da se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik Vijeća g. Radošević dao je na glasovanje
prijedlog Kluba vjećnika HDZ-HSS-HSP AS za prekid 6. sjednice Gradskog vijeća.

Sa 9 glasova “za” i 8 glasova ”protiv” izglasan je prijedlog za prekid 6. redovne sjednice Gradskog vijeća
Grada Gospića.

Nakon glasovanja, zaključeno je da se predmetna sjednica nastavi 30. prosinca s početkom u 16.00 sati.

Sjednica je prekinuta u 12.45. sati.

II DIO - NASTAVAK SJEDNICE 30. PROSINCA 2017. GODINE

Iako je početak (nastavak) sjednice trebao započeti u 16.00 sati, zbog konzultacija između članova
Gradskog vijeća i Gradonačelnika g. Starčevića, sjednica je s radom započela u 18.30 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 istaknuo je da se nastavlja 6. redovna sjednica
Gradskog vijeća prema već, na I dijelu sjednice, usvojenom Dnevnom redu s napomenom  da je jučer (29. prosinca
2017. godine) zaprimio od Gradonačelnika g. Starčevića prijedlog za donošenje Odluke o privremenom financiranju
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poslova, funkcija i programa gradskih tijela i drugih proračunskih korisnika Grada Gospića od 01. siječnja do 31.
ožujka 2018. godine, po hitnom postupku.

Stoga predlaže da se dostavljena Odluka o privremenom financiranju uvrsti u već usvojeni Dnevni red, sa I
dijela sjednice, odmah iza točke br. 4. Dnevnoga reda tj. iza točke; Razmatranje i usvajanje prijedloga Proračuna
Grada Gospića za 2018. godinu, Projekcije Proračuna za 2019.-2020. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Gospića za 2018. godinu.

KARLO STARČEVIĆ - je izrazio svoje neslaganje s prijedlogom da se Prijedlog Odluke o privremenom
financiranju uvrsti odmah u dnevni red iza točke 4. sve dok ne bude poznat rezultat glasovanja o Proračunu Grada
Gospića za 2018. godinu. Stoga traži da se sjednica nastavi bez promjene Dnevnoga reda te da ukoliko se
predloženi Proračun za 2018. godinu ne izglasa, da se tek tada u Dnevni red uvrsti prijedlog Odluke o
privremenom financiranju.

Nakon navedenog predsjednik Gradskog vijeća g. Radošević je još jednom istaknuo da je predmetna
Odluka o privremenom financiranju upućena u proceduru donošenja, po hitnom postupku, te stoga daje na
glasovanje da se ista uvrsti u već usvojeni Dnevni red kao dopuna i kao točka:

5. Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa
gradskih tijela i drugih proračunskih korisnika Grada Gospića od 01. siječnja do 31. ožujka 2018. godine,

Sa 9 glasova “za” i 7 glasova “protiv” usvojena je gore predložena dopuna dnevnoga reda.

Dosadašnje točke Dnevnoga reda od broja 5.  do broja 25., postale su točke od boja 6.  do broja 26.

Potom je predjsednik Vijeća g. Radošević predložio da Vijeće nastavi s radom na 4. točki dnevnoga reda.

Ad – 4 - nastavak
Prijedlog Proračuna Grada Gospića za 2018. godinu i Projekcije Proračuna za 2019.-2020. godinu i Odluke
o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2018. godinu;

Predsjednik Vijeća g. Radošević je istaknuo da je o predmetnoj točki provedena i zaključena rasprava na I
dijelu sjednice te daje na glasovanje istu.

Sa 9 glasova „protiv” i 7 glasova „za” nije usvojen:
 PRORAČUN GRADA GOSPIĆA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2019.-2020. GODINU,
 ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA GOSPIĆA ZA 2018. GODINU.

Ad – 5
Prijedlog Odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa gradskih tijela i drugih

proračunskih korisnika Grada Gospića od 01. siječnja do 30. ožujka 2018. godine
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića

KARLO STARČEVIĆ – navodi da vijećnička većina prijedlog proračuna za 2018. god. ima u rukama od 8.
prosinca i nažalost isti od tada nisu napisali niti jedan amandman na prijedlog proračuna. Ističe da javnost mora
znati da će se Odlukom o privremenom financiranju realizirati samo hladni pogon kao i rashodi koji su nužni za
obavljanje redovnih djelatnosti Grada i proračunskih korisnika (plaće, materijalni rashodi i financiranje svih
korisnika proračunskih sredstava baziranih na zakonu). Nastavljaju se isti programi kao i 2017. godine samo na
temelju potpisanih ugovora, nema novih obveza, zapošljavanja niti novih investicija. Ne donošenjem Proračuna za
2018. godinu sve je blokirano, a najveći problem će imati udruge (civilne, sportske, braniteljske) koje se financiraju
temeljem natječaja koji se u ovom trenutku ne mogu raspisati. Ovo će se dakako odraziti i na 270 djece osnovnih
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škola kojima je Grad osnivač jer bi se za projekt besplatne prehrane koji je uspješno prošao na natječaju do kraja
siječnja 2018. godine treba potpisati ugovor. Najveću štetu će osjetiti i roditelji djece koja idu u vrtić jer će se
plaćanje prema dohodovnom cenzusu odgoditi za 2-3 mjeseca. Štetu će osjetiti i novorodilje iz razloga što se
odgađa primjena odluke o pomoći istima u iznosu od 2.000 kn te će se pomoć moći pružiti temeljem prvotne
odluke u iznosu od 1.000 kn.

Također se odgađa i projekt saniranja pristupne ceste Rakitovac za koji se ugovor trebao potpisati u
siječnju 2018. godine. Odgađaju i projekti vezani za ceste Vaganac-Kruščica, Barlete-Calcit i drugi projekti vezani za
M.C. N. Tesle  i poslovnu zonu. Predloženim Proračunom bile su ostavrene uštede od cca 5 milijna kuna, a
investicije od 6,5 milijuna se moraju odgoditi.

Nije bilo rasprave.

Sa 9 glasova „za”, 5 glasova „protiv” i 2 glasa „suzdržan” usvojena je ODLUKA O PRIVREMENOM
FINANCIRANJU POSLOVA, FUNKCIJA I PROGRAMA GRADSKIH TIJELA I DRUGIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA GOSPIĆA
OD 01. SIJEČNJA DO 30. OŽUJKA 2018. GODINE.

PETAR RADOŠEVIĆ - dodaje da se Proračun može donijeti u kratkom vremenu s tim da se sjedne i dogovori
te da niti jedan projekt ne može ostati ne ostvaren ukoliko bude razuma s obje strane. U tom smislu narednih dana
očekuje suradnju, izradu proračuna i realizaciju puno više projekata nego li ih je nabrojeno.

PETAR KRMPOTIĆ – navodi da se ovdje radi o kohabitaciji te da ovakav način rada predstavlja početne
korake kako bi ista trebala izgledati u narednom razdoblju.

Iznenađen je navodima gradonačelnika da se krivica za neizglasavanje proračuna prenosi na Klub HDZ-HSS-
HSP AS. Ističe da je Klub 08. prosinca dobio nacrt proračuna koji se razlikuje od sadašnjeg prijedloga. Predlagatelj
proračuna je gradonačelnik,  a ne Klub vijećnika. Prijedlog je toliko loš i nedorađen da se isti amandmanima ne
može riješiti. Klub je i nadalje otvoren za suradnju i građani očekuju od svih da se napravi nešto korisno za ovaj
grad, a ne međusobna prepucavanja. Dodaje da je gradonačelnik posljednjih dana bio nedostupan te smatra da u
vremenu kada se donosi proračun gradonačelnik bi trebao biti tu pogorovo u sferi kohabitacije i da je to tako bilo
onda bi i prijedlog proračuna bio drugačiji. Ističe da gradonačelnik nije napravio apsolutno ništa i ukoliko očekuje da
će vijećnici biti fikusi i klimati glavom i ocjena da ukoliko se je protiv nečeg da to znači rušenje gradonačelnika nije
točno.

Sve što je dobro Klub će podržati a ono što nije jednostavno ne može. Omjer snaga u Vijeću je volja birača i
to treba poštovati. Navodi da gradonačelnik radi političku trgovinu na način da kooptira i uhljebljuje  ljude iz drugih
stranaka iz razloga kako bi se prikazao kao čovjek široke ruke, međutim tu se radi o golom interesu i za sve ima
mjesta samo za hadezeovce nema. Podsjeća na prošle izbore kada je djelatnik Grada bio kandidat za zamjenika
gradonačelnika za neku drugu opciju i kojem se nakon toga nitko nije osvećivao niti ga je dirao. Podsjeća da je kao
gradonačelnik imao bezuvjetno mišljenje revizije te se pita kakvo će mišljenje biti sada za aktualnu vlast. Pita se koji
su to projekti i u kojem ministarstvu i agenciji koje je Župan Milinović blokirao te konstatira da takvih projekata
nema. Razočaran je činjenicom da proračun nije usvojen te za to okrivljuje gradonačelnika te vjeruje da će u
naredna tri mjeseca uspjeti postići dogovor vezano za proračun za 2018. godinu.

KARLO STARČEVIĆ – smatra besramnim navode da zadnjih 15 dana nije bio dostupan pogotovo iz razloga što
je svakodnevno ili svaki drugi dan bio u kontaktu s predsjednikom Vijeća, a osim toga je u pisanom obliku ovlastio
svoje zamjenike da mogu punopravno  razgovarati o svim točkama dnevnoga reda. Dodaje da je izvršna vlast u
posljednjih šest mjeseci sanirala “javašluk” prethodne vlasti,  dugove koji su iznosili 17 mil. kn uključujući dug od 5,5
mil. kn za tržnicu. Razmatrano je nekoliko desetaka štetnih ugovora te je sanirano više od 5 milijuna kuna duga.
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PETAR KRMPOTIĆ – opetovano ponavlja da je prethodna vlast cijeli mandat imala bezuvjetno mišljenje
Revizije. Što se tiče dugovanja ističe da su iznosi za ista bili vidljivi u godišnjem obračunu i rebalansu proračuna,
međutim ista se prema navodima gradonačelnika u jednom danu narasla sa 6 na 20 mil. kn. Sad je glavni krivac
postao Župan koji navodno blokira gradske projekte. Činjenica je da je gradonačelnik u predizbornoj kampanji
obećao napraviti od ovog grada grad od 20 000 stanovika, ukinuti parkiranje  itd., međutim od toga svega nema
ništa. Aktualna vijećnička većina dužna je upozoravati izvršnu vlast koja nema niti jednog projekta.

Zaključno dodaje da je Klub otvoren za suradnju vezano za proračun za 2018. godinu te traži da svi prionu
poslu.

Nakon obraćanja g. Starčevića i g. Krmpotića, predsjednik Gradskog vijeća g. Radošević predložio je i dao
na glasovanje da se preostale točke skinu s Dnevnoga reda.

Prijedlog da se točke Dnevnoga reda od broja 6. do 26. skinu s Dnevnoga reda izglasan je sa 9
glasova”za” i 5 glasova „protiv”.

Sjednica završila s radom u 19.00 sati.

KLASA: 023-01/17-01/20
URBROJ: 2125/01-01-17-03
Gospić,

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

Petar Radošević v.r.


