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IZVJEŠĆE
O RADU GRADONAČELNIKA

GRADA GOSPIĆA

za razdoblje srpanj-prosinac 2017. godine

Gospić, veljača 2018. godine
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AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA KAO NOSITELJA IZVRŠNE VLASTI

Kao nositelj izvršne vlasti, gradonačelnik obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga

Grada Gospića taksativno definirane odredbama članka 49. Statuta Grada Gospića, sve

sukladno ovlaštenjima utvrđenim u Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

samoupravi te u odredbama niza posebnih zakona kojima se uređuje prostorno i urbanističko

uređenje i planiranje, komunalno gospodarstvo, predškolski odgoj i obrazovanje, primarna

zdravstvena zaštita i socijalna skrb, kultura, sport i tehnička kultura, zaštita i unapređenje

prirodnog okoliša, protupožarna i civilna zaštita, promet na području grada te ostale

djelatnosti.

Gradonačelnik utvrđuje i podnosi prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće

Grada Gospića kao predstavničko tijelo, donosi opće i pojedinačne akte kada je za to ovlašten

propisima, daje mišljenje o prijedlozima akata koje Gradskom vijeću podnose drugi ovlašteni

predlagatelji, predlaže Gradskom vijeću donošenje proračuna, odluke o izvršenju proračuna te

polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, upravlja pokretninama,

nekretninama i imovinom u vlasništvu grada Gospića (čija pojedinačna vrijednost ne prelazi

propisani iznos).

Odredbama Statuta Grada Gospića propisano je da gradonačelnik u poslovima iz svog

djelokruga donosi odluke, pravilnike, zaključke, rješenja i druge akte kada je za to ovlašten

zakonom, propisima donesenim na temelju zakona ili općim aktom Gradskog vijeća.

Temeljem čl. 35 b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te čl. 51.

Statuta Grada Gospića, dužnost gradonačelnika je podnijeti Gradskom vijeću izvješće o

svome radu za drugo polugodište 2017. godine.

Gradonačelnik kao izvršno tijelo odgovoran je za provođenje općih akata Gradskog

vijeća te zakonitost rada i usmjeravanje rada upravnih tijela u obavljanju poslova iz

samoupravnog djelokruga Grada Gospića te za nadziranje njihovog rada.

Gradonačelnik Grada Gospića Karlo Starčević svoju dužnost preuzeo je 12. lipnja

2017.godine kada je upriličena  primopredaja vlasti između novoizabranog gradonačelnika

Karla Starčevića i dosadašnjeg gradonačelnika Petra Krmpotića .

Primopredaja je održana na temelju Zakona o postupku primopredaje vlasti u lokalnoj,

područnoj (regionalnoj) samoupravi, te je dotadašnji gradonačelnik Petar Krmpotić predao
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Primopredajno izvješće novoizabranom gradonačelniku Karlu Starčeviću i njegovim

zamjenicima Kristini Prša i Ivici Tomljenoviću.

KOLEGIJ GRADONAČELNIKA

Sve akte gradonačelnik je u skladu s pripremljenim prijedlozima donosio nakon

rasprave na sjednicama kolegija gradonačelnika. Kolegij gradonačelnika je stručno i

savjetodavno tijelo gradonačelnika u radu kojeg sudjeluju pročelnici upravnih odjela Grada te

po potrebi i drugi stručni službenici, ovisno o području iz kojeg je pojedini akt bio u pripremi

za donošenje. U ovom izvještajnom razdoblju gradonačelnik je kroz održavanje kolegija

donio 57 akata, koji su objavljeni u „Službenom vjesniku Grada Gospića“, a popis akata daje

se u nastavku ovog izvješća.

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA- popis

Iz svoje nadležnosti u razdoblju od srpnja do kraja prosinca 2017. godine gradonačelnik je

donio i uputio sljedeće akte:

1. RJEŠENJA o dodjeli Pohvalnica Gradonačelnika Grada Gospića

2. ZAKLJUČAK o davanju na upravljanje i korištenje javne sportske građevine u

Ličkom Osiku Nogometnom klubu „Croatia ‘92”, Lički Osik

3. ZAKLJUČAK o davanju na upravljanje i korištenje javne sportske građevine u

Gospiću Nogometnom klubu „Gospić 1991”

4. ZAKLJUČAK o davanju na upravljanje i korištenje javne sportske građevine u

Gospiću TENIS KLUBU „LIKA-GOSPIĆ”

5. ODLUKA o sufinanciranju cijene javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola

za školsku godinu 2017./2018.

- Zahtjev

6. ODLUKA o razrješenju i imenovanju predstavnika Grada Gospića u Skupštini

trgovačkog društva „Usluga” d.o.o. Gospić

7. ODLUKA o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog

učilišta „Dr. Ante Starčević”
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8. ODLUKA o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića

Pahuljica

9. ODLUKA o razrješenju članova Upravnog vijeća i imenovanju članova Muzejskog

vijeća Muzeja Like Gospić

10. ODLUKA o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Samostalne narodne

knjižnice Gospić

11. ODLUKA o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne

postrojbe Gospić

12. ODLUKA o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Kulturno

Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu

13. ODLUKA o dopuni Odluke o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća

Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu

14. ODLUKA o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Gospića

15. ZAKLJUČAK o usvajanju Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u

provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, a za

područje Grada Gospića za 2017. godinu

- Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od

požara od interesa za Republiku Hrvatsku, a za područje Grada Gospića za 2017.

godinu

16. ZAKLJUČAK o osnutku i imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama

17. ZAKLJUČAK o imenovanju Projektnog tima za provedbu projekta

18. ODLUKA o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole dr.

Jure Turića

19. ODLUKA o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole dr.

Franje Tuđmana Lički Osik

20. ODLUKA o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole dr.

Ante Starčević Pazarište Klanac

21. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o razrješenju i imenovanju članova Školskog

odbora dr. Ante Starčević Pazarište Klanac

22. RJEŠENJE o odobrenju uporabe grba Grada Gospića Udruzi Vila za Liku

23. ZAKLJUČAK o utvrđivanju Prijedloga VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana

uređenja Grada Gospića
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24. ZAKLJUČAK o utvrđivanju Nacrta Plana gospodarenja otpadom Grada Gospića za

razdoblje 2017. – 2022. godine na javni uvid

25. ZAKLJUČAK o imenovanju Povjerenstva za predstečajne sporazume

26. ZAKLJUČAK o imenovanju članova Grada Gospića u Povjerenstvo za ocjenu i

usporedbu ponuda u poljoprivredi

27. ZAKLJUČAK o osnutku i imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga za

dodjelu stanova u najam

28. ODLUKA  o izmjeni Odluke o osnivanju Procjeniteljskog povjerenstva za područje

Grada Gospića

29. ODLUKA o istupanju iz Udruge „Hrvatska mreža zdravih gradova”

30. ODLUKA o razrješenju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Gospić

31. ODLUKA o imenovanju vršitelja dužnosti zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe

Gospić

32. ZAKLJUČAK o uvođenju nove regulacije prometa na području Grada Gospića

33. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine označene kao kat.čest.br.2082/3, k.o. Gospić

34. ZAKLJUČAK o izmjeni Zaključka o imenovanju Projektnog tima za provedbu

projekta

35. ZAKLJUČAK o imenovanju Povjerenstva za određivanje prioriteta financiranja

Programa javnih potreba u sportu Grada Gospića

36. ZAKLJUČAK o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih

(administrativnih) uvjeta poziva

37. ZAKLJUČAK o izmjeni Zaključka o imenovanju Povjerenstva za prigovore

38. INTERNI Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Gradu Gospiću

39. IZMJENE i dopune Plana prijma u službu Grada Gospića za 2017. godinu

40. ODLUKA o dodjeli jednokratne novčane pomoći povodom božićnih blagdana

nezaposlenim osobama s prebivalištem na području grada Gospića

41. ODLUKA o jednokratnoj novčanoj pomoći - božićnici umirovljenicima s područja

Grada Gospića

42. ODLUKA o visini iznosa Potpore rodilji za novorođeno dijete i Potpore roditeljima

(skrbnicima) djece s teškoćama u razvoju za 2018. godinu

43. ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz

proračuna Grada Gospića za institucionalnu podršku u 2018. godini

44. ODLUKA o razrješenju vršitelja dužnosti zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe

Gospić
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45. ODLUKA o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Gospić

46. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju stožera Civilne zaštite

Grada Gospića

47. ZAKLJUČAK o dodjeli bespovratnih potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada

Gospića za 2017. godinu – Sveučilištu u Zagrebu, Agronomskom fakultetu

48. ZAKLJUČAK o dodjeli bespovratnih potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada

Gospića za 2017. godinu – Poljoprivrednoj zadruzi Lika Coop

49. ZAKLJUČAK o dodjeli bespovratnih potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada

Gospića za 2017. godinu – Obiteljskom poloprivrednom gospodarstvu Alić Mile

50. ZAKLJUČAK o dodjeli bespovratnih potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada

Gospića za 2017. godinu – Obiteljskom poloprivrednom gospodarstvu Borovac Vid

51. ZAKLJUČAK o dodjeli bespovratnih potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada

Gospića za 2017. godinu – Obiteljskom poloprivrednom gospodarstvu Crnković

Milan

52. ZAKLJUČAK o dodjeli bespovratnih potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada

Gospića za 2017. godinu – Obiteljskom poloprivrednom gospodarstvu Lisac Jurica

53. ZAKLJUČAK o dodjeli bespovratnih potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada

Gospića za 2017. godinu – Obiteljskom poloprivrednom gospodarstvu Pezelj Darko

54. PRAVILNIK o III. Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Gradske

uprave Grada Gospića

55. PLAN klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za

2018. godinu

56. STRATEŠKI plan rada Unutarnje revizije za razdoblje 2018. – 2020. g

57. GODIŠNJI plan rada Jedinice za unutarnju reviziju Grada Gospića za 2018. godinu

Uz navedene akte, Gradonačelnik je tijekom izvještajnog razdoblja na temelju članka

49. Statuta Grada Gospića donio i druge akte kojima se ostvaruje obavljanje poslova iz

djelokruga rada grada, propisanih zakonom, podzakonskim aktima kao i  općim aktima Grada

Gospića.

Gradonačelnik je utvrdio (ili se očitovao o predloženim aktima) te Gradskom vijeću

Grada Gospića uputio prijedloge akata koji su uvršteni u dnevni red te raspravljeni i doneseni

na 5 održanih sjednica Gradskog vijeća u ovom izvještajnom razdoblju.
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Prijedlozi akata koji su na donošenje upućeni Gradskom vijeću također su prethodno

pripremljeni, raspravljeni i konačno utvrđeni na sjednicama Kolegija gradonačelnika.

GRADSKO VIJEĆE

Gradsko vijeće je u izvještajnom razdoblju iz svog djelokruga te temeljem upućenih

prijedloga gradonačelnika i tijela ovlaštenih za predlaganje akata Gradskom vijeću, donijelo

sljedeće akte.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA- popis

1. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića” – Gradskom zboru

„Vila Velebita

2. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića” – mr.sc. Mili

Došenu, dr.medicine, specijalistu pedijatru

3. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića” – Karlu

Tomljenoviću

4. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića” – Juri Stopiću,

posmrtno

5. ODLUKA o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih

u Gradskom vijeću Grada Gospića za razdoblje lipanj – prosinac 2016. godine

6. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta

Osnovne škole dr. Jure Turića

7. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica

o vrstama i opsegu redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za

područje Grada Gospića u pedagoškoj godini 2017./2018.

8. ODLUKA o izboru članova Odbora za propise i pravna pitanja

9. GODIŠNJI izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2016. godinu

10. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta

Osnovne škole dr. Ante Starčević Pazarište Klanac

11. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta „Dr. Ante

Starčević” Gospić

12. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja „Like” Gospić

13. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Samostalne narodne knjižnice Gospić
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14. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Pahuljica

15. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Kulturno informativnog centra Gospić,

javne ustanove za kulturu

16. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Gospić

17. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o radu trgovačkog društva Komunalac

Gospić d.o.o.

18. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o radu trgovačkog društva USLUGA

d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

19. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o radu Osnovne škole dr. Jure Turića,

Gospić

20. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvkešća o radu Osnovne škole dr. Franje

Tuđmana Lički Osik

21. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o radu Osnovne škole „dr. Ante

Starčević” Pazarište Klanac

22. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o radu Turističke zajednice Grada

Gospića

23. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu Zajednice sportova Grada Gospića

24. POLUGODIŠNJI izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 1.

siječnja do 30. lipnja 2017. godine

25. ODLUKA o III izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada

upravnih tijela Grada Gospića

26. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o autotaksi prijevozu

27. ODLUKA o pristupanju osnivanja prava služnosti puta na dijelu nekretnine označene

kao kat.čest.br. 5285 k.o. Gospić u korist Grada Gospića

28. ODLUKA o osnivanju prava služnosti na dijelu nekretnina označenih kao kat. čest.

br. 2130/1, 2310/2, 2130/5, 2130/7, 2130/8, 2130/9, k.o. Gospić

29. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada

Gospića za 2016. godinu

30. ZAKLJUČAK o imenovanju članova Redakcijskog kolegija „Službenog vjesnika

Grada Gospića”

31. IZMJENE i dopune Proračuna Grada Gospića za 2017. godinu

32. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića

za 2017. godinu
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33. ODLUKA o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju

Grada Gospića za 2017. godinu

34. ODLUKA o izmjenama Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2017. godinu

35. ODLUKA o II izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2017. godinu

36. ODLUKA o izmjeni Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Grada Gospića za 2017. godinu

37. ODLUKA o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2017.

godinu

38. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture za 2017. godinu

39. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u

2017. godini

40. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte

društvenih djelatnosti u 2017. godini

41. 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

42. ODLUKA o izmjeni Programa sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini

43. ODLUKA o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Gospić –

UPU 1

44. ODLUKA o gradskim porezima Grada Gospića

45. ODLUKA o sufinanciranju radova na sanaciji mosta u Klancu

46. PRAVILNIK o stipendiranju učenika i studenata grada Gospića

47. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i

uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

48. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne

infrastrukture u 2016. godini

49. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješča o izvršenju Programa radova kapitalnih

ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2016. godini

50. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od

prodaje kuća i stanova u državnom vlasnišvu na području posebne državne skrbi za

Grad Gospić u 2016. godini
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51. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada

Gospića za 2016. godinu

52. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava

šumskog doprinosa u 2016. godini

53. ODLUKA o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa gradskih tijela i

drugih proračunskih korisnika Grada Gospića od 01. siječnja do 31. ožujka 2018.

godine

54. ZAKLJUČAK o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Grada Gospića za razdoblje

2017. – 2022.

Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada  Gospića održanoj 21. srpnja 2017.

god. Gradsko vijeće  dodijelilo je javna priznanja Grada Gospića zaslužnim udrugama i

društvima koje su svojim radom i djelovanjem doprinijeli boljitku grada i njegovih građana.

Tako je Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 18.srpnja 2017. na

prijedlog  1/3 vijećnika Gradskog vijeća donijelo Odluku kojom se mr.sc. Mili Došenu,

dr. medicine, specijalistu pedijatru dodjeljuje javno priznanje „PRIZNANJE GRADA

GOSPIĆA“ za osobit doprinos  i ostvarene rezultate za unapređenje zdravlja djece.

Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika Grada Gospića Karla Starčevića

donijelo Odluku kojom se Karlu Tomljenoviću dodjeljuje javno priznanje

„PRIZNANJE GRADA GOSPIĆA za postignute rezultate i promicanje športa u gradu

Gospiću.

Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 18. srpnja na prijedlog  1/3

vijećnika Gradskog vijeća donijelo je Odluku kojom se Juri Stopiću posmrtno

dodjeljuje javno priznanje „PRIZNANJE GRADA GOSPIĆA“ za osobit doprinos na

uspostavi civilne vlasti na počecima stvaranja samostalne i neovisne Republike

Hrvatske.

Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 18. srpnja na prijedlog  1/3

vijećnika Gradskog vijeća donijelo je Odluku kojom se Gradskom zboru „Vila

Velebita“ dodjeljuje javno priznanje „PRIZNANJE GRADA GOSPIĆA“ za promociju

kulturno-umjetničkog amaterizma i tradicijske kulture.
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Najboljim učenicima osnovnih i srednjih škola te najboljim studentima, pritom

uzimajući u obzir postignute rezultate u učenju te sudjelovanja na školskim, županijskim i

državnim natjecanjima dodijeljene su pohvalnice Gradonačelnika. Ove godine dodijeljena je

ukupno 21 pohvalnica.

JAVNOST RADA GRADONAČELNIKA

Kvalitetan rad Gradske uprave i gradonačelnika od iznimne je važnosti za lokalnu

zajednicu stoga javnost ima pravo kontinuiranog i pravovremenog uvida u njega. S ciljem

osiguranja dostupnih informacija u razdoblju od srpnja do kraja prosinca 2017. godine

redovno je ažurirana web stranica Grada Gospića www.gospic.hr.

Redovno održavanje web stranice neophodno je u današnjem vremenu kada do svih

potrebnih informacija građani dolaze upravo putem interneta. Stoga su tijekom navedenog

razdoblja na stranicama objavljivane sve novosti vezane uz rad gradonačelnika, Gradskog

vijeća, rad upravnih odjela i sam Grad Gospić.

Ujedno, kako bi se podigla razina opće informiranosti građana o radu lokalne

samouprave, redovno su svi lokalni i nacionalni, tiskovni, radijski, televizijski i elektronički

mediji izvještavani o svim aktivnostima Grada putem poziva za medije kako bi izravno

sudjelovali na istima i samim time objektivno i pravovremeno izvijestili javnost o svim

događanjima. Grad Gospić time je osigurao popraćenost, kako na lokanoj tako i na

nacionalnoj razini.

Sve domaće i strane fizičke i pravne osobe prema Zakonu o pravu na pristup

informacijama imaju pravo na jednak način i pod jednakim uvjetima na pristup traženim

informacijama. Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne

vlasti. U izvještajnom razdoblju zaprimljen je 6 takvih zahtjeva na koje je u zakonskom roku

odgovoreno.

Isto tako, gradonačelnik je u izvještajnom razdoblju nastavio s redovitim prijemima

sugrađana, društava, udruga kako bi se pristupilo rješavanju određenih problema, ali isto tako

kako bi se prihvatile kritike, sugestije i prijedlozi građana, a sve na dobrobit lokalne

samouprave.
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UČINKOVITA I OTVORENA GRADSKA UPRAVA

Upravna tijela Grada Gospića čine upravni odjeli sa unutarnjim ustrojstvenim

jedinicama.

Dobra suradnja gradonačelnika sa zamjenicima,  pročelnicima upravnih tijela kao i sa

ostalim službenicima gradske uprave od iznimne je važnosti za kvalitetan rad i funkcioniranje

izvršne vlasti na ostvarivanju rezultata i postizanje zadanih ciljeva.

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Odsjek za društvene djelatnosti obavlja poslove iz područja društvenih djelatnosti:

kulture, tehničke kulture, sporta, brige o djeci predškolske dobi, odgoja i osnovnog

obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva, informiranja udruga građana i druge poslove koji su

mu stavljeni u nadležnost.

U  proteklom izvještajnom razdoblju nastavljeno je provođenje sljedećih programa.

*NOVOROĐENČAD

Potpora rodiljama za  novorođeno dijete

Grad Gospić pruža novčanu potporu rodiljama koje imaju prebivalište na području

Grada Gospića najmanje 6 mjeseci do dana podnošenja zahtjeva. Potpore su iznosile 1.000,00

kn po novorođenom djetetu.

*DJECA I MLADI

Produženi boravak učenika

Produženi boravak također je jedan od programa Grada Gospića. Živimo u

užurbanom vremenu koje nameće suvremene trendove u obiteljskom životu. Grad tako

omogućuje produženi boravak za učenike Osnovne škole dr. Jure Turića u Gospiću u

jednom odjeljenju koje koristi 24 učenika i u Osnovnoj školi „Dr. Franjo Tuđman“ Lički

Osik u Ličkom Osiku, također u jednom odjeljenju  koristi  ga 16 učenika.  Grad Gospić za

ovaj program  financira plaće za 2 učitelja i 2 kuharice.
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Priprema srednjoškolaca za polaganje državne mature

Grad Gospić učenicima srednjih škola sa svoga područja omogućuje kvalitetne

pripreme za polaganje državne mature. Program edukacije provodi se u prostorijama

Osnovne škole Dr. Jure Turića u Gospiću a organizator programa je POU „Dr. Ante

Starčević“ Gospić. Program je pohađalo 125 polaznika iz 4 predmeta; hrvatski A i B razina,

matematika Ai B, engleski jezik A i B  i biologija.

Prometna jedinica mladeži

Pripadnici prometne jedinice mladeži osposobljavaju se s ciljem što uspješnijeg i

sigurnijeg upravljanja prometom na cestama, pružanja pomoći sudionicima u prometu, te

sudjelovanju u prometno–preventivnim i odgojnim aktivnostima.

Program osposobljavanja jedinica, nadzor te način i vrijeme djelovanja Prometne jedinice

mladeži određuje PU Ličko-senjska, PP Gospić.

Grad Gospić osigurao je u Proračunu Grada Gospića za 2017. godinu sredstva za nabavu

opreme i isplatu naknade pripadnicima Prometne jedinice mladeži. Prometnu jedinicu

mladeži činilo je 8 pripadnika mladeži, a posao su obavljali tijekom mjeseca srpnja i

kolovoza na području Grada Gospića.

Sufinanciranje cijene prijevoza učenika

Grad Gospić redovitim učenicima srednjih škola koji ostvaruju pravo temeljem Odluke

o sufinanciranju cijene javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu

2017./2018. sufinancira trošak kupnje mjesečne karte u cijelosti.

Pomoć za nabavu školskih udžbenika

Pomoć za nabavu školskih udžbenika ostvaruju učenici osnovnih i srednjih škola

koji imaju prebivalište  na području Grada Gospića, a čiji članovi zajedničkog kućanstva

ispunjavaju uvjet prihoda. Ovaj program provodi se u sklopu Socijalnog programa.

Darovi za djecu koja ostvaruju status djece smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz

Domovinskog rata do 15 godina starosti

Povodom Božićnih i Novogodišnjih blagdana Grad Gospić je i ove godine darivao

djecu koja ostvaruju status djece smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata s

područja Grada Gospića. U izvještajnom razdoblju navedeni status ostvarilo je jedno dijete.
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Program predškole

Provodi se pri OŠ „dr. Ante Starčević“ Pazarište Klanac, pohađalo ga je ukupno 3

djece (2 u Aleksinici i 1 u Kalinovači).

Ostale aktivnosti:

Da kontinuirano brinemo o važnosti i kvaliteti obrazovanja djece i mladih očituje se

kroz niz navedenih programa. Također, želimo navesti niz provedenih aktivnosti kojima smo

pored redovnih programa doprinijeli kvaliteti obrazovanja na području Grada Gospića.

Tamburaški sastav osnovne škole „Dr. Franjo Tuđman Lički Osik“, djeluje pri

osnovnoj školi i pohađa ga 11 učenika u starijoj skupini, Grad Gospić izdvaja sredstva za

naknadu voditelja tamburaškog sastava.

Škola u prirodi se provodi u Osnovnoj školi dr. Jure Turića, Gospić i u Osnovnoj

školi dr. Ante Starčević, Pazarište-Klanac kojim se financira odlazak djece na terensku

nastavu sukladno programu škola.

EKO - škola se provodi u Osnovnoj školi dr. Jure Turića, Gospić i Osnovnoj školi dr.

Ante Starčević Pazarište Klanac sa ciljem poboljšanja i unaprjeđenja života u skladu sa

zaštitom okoliša. Grad Gospić plaća članarinu za navedene škole Udruzi Lijepa naša za

provođenje programa međunarodnih Eko – škola.

Povodom obilježavanja međunarodnog Dječjeg tjedna Gradonačelnik Grada Gospića

tradicionalno je upriličio prijem djece iz Dječjeg vrtića Pahuljica i predstavnike razrednih

odjela Osnovne škole dr. Jure Turića, Osnovne škole dr. Ante Starčević Pazarište Klanac i

Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik. Uz niz aktivnosti povodom Dječjeg tjedna

treba istaknuti  da je u Kinu Korzo besplatno prikazivan animacijski film Theemojimovie kao

i održavanje edukativne radionice „Upoznajemo svoja prava“ koje je organiziralo Dječje

gradskog vijeća Grada Gospića.

Dječji odjel Opće bolnice Gospić posjetili su predstavnici Društva „Naša djeca“

grada Gospića i uručili su im prigodne darove, Lutkarska skupina DND-a Gospić „ Maslačak i

točkica „ je organizirala Bajkaonicu - bajke za djecu od 4-6 godina. Grad Gospić kontinuirano

prati i potpomaže ovakve akcije što potvrđuje i status koji ima kao Grad - prijatelj djece.
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Uz sve navedeno, isto tako, u izvještajnom razdoblju izvršena su znatna ulaganja u

objekte ustanova kojima je Grad Gospić osnivač s ciljem njihove zaštite i povećanjem

funkcionalnosti.

*BRIGA O SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA

Provođenje socijalnog programa

Skrbeći za one najugroženije kategorije građana, Grad Gospić je zadržao postignutu

razinu socijalne zaštite putem različitih oblika novčane pomoći (troškovi stanovanja,

ogrjev, jednokratna novčana pomoć, podmirenje pogrebnih troškova, besplatan obrok

učenicima osnovnih škola, pomoć za nabavu školskih udžbenika), novčanih potpora

(rodiljama za novorođeno dijete, roditeljima/skrbnicima djece s teškoćama u razvoju) te

drugim oblicima pomoći (privremeni smještaj beskućnika, godišnja članarina u Samostalnoj

narodnoj knjižnici Gospić) utvrđenih Socijalnim programom.

Novčana potpora roditeljima djece s teškoćama u razvoju

Kroz socijalni program Grad Gospić je isplatio novčane potpore roditeljima

(skrbnicima) djece s teškoćama u razvoju u iznosu od 2.000,00 kn po djetetu.

Provođenje humanitarno-socijalnog programa

Grad Gospić brine i o osobama treće životne dobi  kroz Program pomoći starijim i

nemoćnim osobama koji provodi Gradsko društvo Crvenog križa Gospić, u vidu pomoći

potrebitim osobama treće životne dobi kroz pomoć u kući te zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

Dodjela jednokratne novčane pomoći povodom božićnih blagdana nezaposlenim

osobama i umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Gospića

Po prvi put, ove godine, građani koji su redovito prijavljeni u sustavu nezaposlenih

osoba i umirovljenici sa mirovinom do 1.500,00 kn imali su pravo na jednokratnu novčanu
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pomoć povodom božićnih blagdana - božićnicu, u iznosu od 300,00 kuna po osobi za

nezaposlene i u iznosu po 200,00 kn za umirovljenike.

Financiranje rada udruga i njihovih programa

Grad Gospić financira rad udruga zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (Društvo

multiple skleroze LSŽ, Društvo slijepih i slabovidnih LSŽ - Gospić,Udruga roditelja djece s

teškoćama u razvoju „Pčelice“, Udruga roditelja “Korak po korak”, Klub liječenih

alkoholičara Gospić,Ambidekster klub, Društvo „Naša djeca“ grada Gospića).

Kroz Program pomoći djeci s teškoćama u razvoju Grad Gospić financira udruge

koje se bave problemima djece s teškoćama i njihovih obitelji u cilju poboljšanja i razvoja

kvalitete života djece i njihovih obitelji (Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju

„Pčelice“ – dva projekta).

Kroz program Izjednačavanja mogućnosti za osobe sa invaliditetom Grad Gospić je

financirao kupnju ortopedske stolice za učenika sa teškoćama u razvoju Osnovne škole Dr.

Franje Tuđmana Lički Osik.

Obilježavanje važnih datuma i provođenje aktivnosti u sklopu obilježavanja tih datuma

Grad Gospić sudjeluje u obilježavanju svih važnih datuma. Kao odgovor na razne

oblike devijantnog društvenog ponašanja, Grad je financijski i operativno podržao

programe i aktivnosti koji imaju za cilj spriječiti obiteljsko nasilje i nasilje nad ženama.

Podržao je i one programe kojima se nastoji ukazati na probleme osoba s invaliditetom te one

koji se odnose na prevenciju različitih vrsta ovisnosti.

Grad Gospić također financira rad brojnih kulturnih udruga (kulturno-umjetničkih

društava, likovnih udruga…).

GROCKS – Gospićka ljetna rock scena

GROCKS, glazbena rock scena uspješno se održava od 2007. godine u atriju KIC-a.

Tradicionalno kao i dosadašnjih godina održana je u ljetnom razdoblju (srpanj i kolovoz).

Ove godine publika je uživala u nastupima vodećih glazbenih zvijezda: GUSTAFI,



17

RICOVERS, PIPS,CHIPS&VIDEOCLIPS, ZVUKODLAK, ADASTRA, GS BIG BAND,

LET 3, VIROZA, MARIJAN BAN I DIKTATORI.

18. gospićke glazbene večeri i Gospić koncertna sezona 2017.

U  organizaciji Udruge Gospićki glazbeni festival tradicionalno su  organizirane18.

gospićke glazbene  večeri kojima se dodatno obogatila kultura ponuda grada Gospića kroz

organizaciju koncerata klasične glazbe tijekom ljetnih mjeseci od svibnja do srpnja s ciljem

približavanja djela klasične i umjetničke glazbe građanima grada Gospića. U svom

raznovrsnom kulturnom programu Udruga organizira i Gospić koncertna sezona 2017. s

ciljem ponude izvan učioničke nastave za učenike osnovne i srednje škole te studente Odjela

za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru, a svrha  je obrazovati mlade ljude,

zainteresirati ih za klasičnu glazbu.

FINANCIJE

Odsjek za proračun i računovodstvo obavlja poslove vođenja financijskog i

materijalnog poslovanja Grada: izrade i izvršenja proračuna i godišnjeg i polugodišnjeg

obračuna proračuna Grada, razrez i naplatu prihoda koje pripadaju Gradu, obavljanje

računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija, vođenje poslova osiguranja

imovine Grada, te druge poslove na području financija.

U razdoblju srpanj–prosinac 2017. godine najznačajnije aktivnosti bile su usmjerene

na: financijsko izvještavanje i planiranje, razvoj financijskog upravljanja i kontrola,

koordinacija aktivnosti vezanih na sastavljanje i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti,

aktivnosti i priprema potrebne dokumentacije radi obavljanja revizije poslovanja grada.

Prema podnesenom financijskom izvješću za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca

2017. god. vidljivo je da  je Grad poslovao u plusu. Prema navedenom izvještajnom

razdoblju ostvareni su prihodi od 33.610,222 kn, izvršeni rashodi i izdaci u iznosu od

30.383,872 kn, s ostvarenim viškom od 3.226,350 kn.

Prihodi Proračuna za 2017. godinu ostvareni su u iznosu 62.331,626 kn, rashodi  u

iznosu 63.249,721. Manjak  prihoda za 2017.god. iznosi 918,095 kn.
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KOMUNALNA DJELATNOST, STANOVANJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITA

OKOLIŠA

U Gradskom upravnom odjelu za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i

zaštitu okoliša obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na: funkcioniranje i

razvoj komunalnog gospodarstva, vođenje evidencije komunalne naknade, komunalnog

doprinosa i spomeničke rente kao i prisilna naplata istih, poslove komunalnog, prometnog i

poljoprivrednog redarstva,  gospodarenje nekretninama u vlasništvu Grada, vođenje registra

nekretnina Grada te vođenje registra e-Nekretnina,  gospodarenje i zakup javnih površina,

kontrolu i uređenje prometa, gospodarenja prostorom Grada Gospića kroz uređenje

građevinskog zemljišta, prostorno i urbanističko planiranje, izdavanja građevinskih i

lokacijskih dozvola te drugih akata vezanih uz gradnju, zaštitu okoliša, sustavno gospodarenje

energijom primjenom energetske učinkovitosti, javna rasvjeta, održavanje nerazvrstane

prometnice s okolišem, održavanje zelenih površina, izgradnja i održavanje komunalne i

socijalne infrastrukture, sudjelovanje u pripremi i provođenju postupaka javne nabave iz

nadležnosti upravnog tijela, praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga rada

upravnog tijela, koordinaciju i suradnju s komunalno trgovačkim društvima, ustanovama i

tijelima u čijoj je nadležnosti izgradnja i održavanje infrastrukture i drugi poslovi.

Tijekom druge polovice 2017. godine Grad Gospić obavljao je redovne poslove na

održavanju komunalne infrastrukture, s posebnim naglaskom na redovnom održavanju

nerazvrstanih cesta, javnih površina, javne rasvjete i groblja. Potpisan je ugovor sa

Županijskom upravom za ceste o sufinanciranju radova na sanaciji mosta u Klancu, vrijednost

radova iznosi 728.858,66 kn a Grad Gospić sudjeluje s 50 % sredstava. Uređena su

parkirališta u naselju Lički Osik, zona C1 i C2. vrijednost radova na uređenju parkirališta

iznose 485,000,00 kn.

Nastavljeno je s nasipavanjem cesta na područjima mjesnih odbora.

U dijelu koji se odnosi na zaštitu okoliša dosad se je značajno surađivalo s Fondom za

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao glavnim partnerom. U suradnji s Fondom za

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost završeni su radovi na sanaciji odlagališta otpada

Rakitovac. Tijekom druge polovice 2017. godine suradnja s  Fondom za zaštitu okoliša i
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energetsku učinkovitost je izostala pa je tako izostala i izrada projektne dokumentacije za

pretovarnu stanice, sortirnicu i kompostanu.

Stupanjem na snagu novog Zakona o održivom gospodarenju otpadom propisana je

izrada novog Plana gospodarenja otpadom. U skladu s tim krajem  2017. godine usvojen je

Plan gospodarenja otpadom Grada Gospića za razdoblje 2017.-2022. godine. Počelo se je i s

izradom ODLUKE o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog

otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Gospića

Krajem 2017. godine implementiran je novi Sustav upravljanja prostornih podataka

pipGIS od firme Promet  i prostor d.o.o. pipGIS je web platforma za upravljanje prostornim

geopodatcima. Platforma podržava niz povezanih modula koju pokrivaju poslove uređivanja,

nadgledanja, prikazivanja i upravljanja prostornom infrastrukturom. Sadrži sljedeće module:

baza podataka nerazvrstanih cesta, katastar i GIS javne rasvjete, modul za prikaz postojećih

podataka o komunalnoj infrastrukturi, bazu podataka (katastar) o vertikalnoj prometnoj

signalizaciji, vođenje svih podataka o prekopima i iskopima na cestama, vođenje baze

podataka o korisnicima komunalne naknade i dr.

GOSPODARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE

ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I RURALNI RAZVOJ GRADA GOSPIĆA

1. Jačanje novih znanja i obrazovanje nezaposlenih osoba

„Odškrinimo vrata zapošljavanju“ naziv je projekta kojim se Grad Gospić prijavio na

javni poziv „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih osoba“ kojeg

je objavilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Projekt traje 24 mjeseca unutar kojih će se za 30 nezaposlenih osoba, pripadnika

marginaliziranih skupina, kroz verificirane programe obrazovanja odraslih osigurati nova

stručna znanja i vještine s ciljem povećanja njihove zapošljivosti. Vrijednost projekta iznosi

478.758,40 kn i financiran je 100 % iz Europskog socijalnog fonda.

Nezaposleni pripadnici ciljnih skupina birat će edukaciju između 4 verificirana

programa obrazovanja koji je najpovoljniji njihovim interesima i sposobnostima. Plan je da

programi obrazovanja budu organizirani za biciklističke vodiče, dadilje, proizvođače i
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prerađivače ljekovitog i aromatičnog bilja, voditelje poljoprivredno-turističkih imanja i slične

programe sukladno potrebama i zahtjevima tržišta rada na području Gospića.

Partner na provedbi projekta je Pučko otvoreno učilište „Dr. Ante Starčević“ koje će

osiguravat stručno-iskustvenu pomoć u provedbi obrazovanja odraslih.

Projektna prijava uspješno je prošla prvu fazu postupka administrativnu provjere i

nalazi se u fazi procjene kvalitete.

2. Projekt Rekonstrukcija Gradske tržnice Gospić

Na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU „Program podrške

regionalnom razvoju“ prijavljen je za sufinanciranje projekt Rekonstrukcije Gradske tržnice

Gospić. Temeljem Ugovora o sufinanciranju izrađen je Zahtjev za nadoknadom sredstava sa

popratnom dokumentacijom, te su doznačena sredstva od nadležnog Ministarstva.

3. Kapitalne pomoći

Na javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za raspoređivanje i

korištenje sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja

komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda za 2017.g. Grad Gospić se

prijavio za sufinanciranje projekta „Rekonstrukcije Gradske tržnice Gospić“. Dostavljena je

dokumentacija potrebna za dodjelu financijskih sredstava, i izvješće o utrošku.

4. Cikloturizam

Grad Gospić kao partner sudjelovao sa prijedlozima u kreiranju„Operativnog plana

razvoja cikloturizma Ličko-senjske županije“ a u skladu s obveznim elementima operativnih

planova razvoja cikloturizma. Ministarstvo turizma dostavilo je suglasnost na Operativni plan

čime su stvoreni uvjeti za provedbu aktivnosti od kojih je Grad Gospić nositelj projekta

„Biciklom od izvora do izvora“, te projekti kojima je nositelj Turistička zajednica Grada

Gospića: Dva bike odmorišta i bike servisi, Bike park i Biciklističke staze.
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5. Projekt revitalizacije proizvodnje šljive i pokazni plastenik za povrtnjak

Za nastavak projekta „Zasnivanja pokusnog nasada i revitalizacija proizvodnje šljiva

na području Gospića“ izradit će se projekt koji će sadržavati sve relevantne elemente kojima

bi se planirala budućnost intenziviranja proizvodnje šljive kroz podizanje plantažnih nasada,

te tolerancije šljive bistrice na virus bolesti šarke.

Odrađene su i pripremne faze za podizanje plastenika za uzgoj povrtlarskih kultura

koji bi služio u edukacijske svrhe za učenike osnovnih i srednjih škola, te obiteljska

poljoprivredna gospodarstva s područja Grada Gospića.

6. Uvođenje e-računa

U suradnji sa Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Grad Gospić prijavio

se na natječaj iz Programa CEF-TC-2017-3 elnvoicing, kojim se financira unaprjeđenje,

širenje i korištenje eRačuna čije korištenje postaje obvezno od 2018. godine u postupcima

javne nabave.

Trajanje projekta pod nazivom„In-LoRe“ je godinu dana. Europska komisija će

sufinancirati 75% prihvatljivih troškova iz Programa „Instrument za povezivanje Europe“

(CEF).

Cilj je poticanje širenja i ubrzanje korištenja strukturiranog elektroničkog računa od

strane javne uprave, nacionalno i prekogranično, kroz osiguravanje tehničkih i operativnih

preduvjeta tijela javne uprave za integraciju sa središnjom platformom „eRačun za državu“.

Projekt je sukladan sa Strategijom razvoja Grada Gospića unutar koje je jedna od aktivnosti

„Informatizacija Gradske uprave“.

Ukoliko projektna prijava bude uspješna u postupku procjene od strane Izvršne

agencije za inovacije i mreže kvalitete, potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

bilo bi u travnju iduće godine.

7. Predstečajne nagodbe

Odsjek za gospodarstvo i ruralni razvoj pratio je i nadzirao do 18. listopada 2017.g.

provedbu predstečajnih nagodbi u kojima je Grad Gospić vjerovnik, koordinirao rad
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Povjerenstva za predstečajne nagodbe, te obavljao sve stručne, administrativne i tehničke

poslove vezane za predstečajne nagodbe.

8. Pomoćnici u nastavi

Projektom „Korak prema jednakosti“ koji je Grad Gospić prijavio na Otvoreni poziv

na dostavu projektnih prijedloga Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih

komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i

srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III., osigurana su sredstva za rad

pomoćnika u nastavi s učenicima s teškoćama za sljedeće četiri godine. Nakon provedene

ocjene kvalitete projekta od strane Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih,

projekt Grada Gospića je dobio maksimalnih 100 bodova.

Ukupna vrijednost projekta je 2.899.315,20 kn, te Europska unija iz Europskog

socijalnog Fonda financira 91,99 % ukupnih troškova, odnosno 2.667.000,00 kn, dok je udio

sufinanciranja Grada 8,01%, odnosno 232.315,20 kn. U školskoj godini 2017./2018. će kroz

projekt biti zaposleno 11 pomoćnika u nastavi.

Cilj projekta je doprinijeti jačanju socijalne uključenosti i integracije u odgojno-

obrazovne procese za učenike s teškoćama s područja Gada Gospića, osiguravanjem uvjeta za

poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno

funkcioniranje.

9. Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva

Grad Gospić je na Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Ministarstva za

demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku prijavio projekt „U zagrljaju zdrave prehrane

II“.

Trenutno je projektna prijava u postupku ocjenjivanja kvalitete nakon čega će uslijediti

odluka o financiranju.

Cilj projekta je pružanjem nefinancijske pomoći za 293 učenika iz socijalno ugroženih

obitelji sa područja Gospića, osiguravanjem besplatne prehrane doprinijeti povećanju

kvalitete života te smanjenju rizika od siromaštva i socijalne isključenosti djece.
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Ukupna vrijednost projekta je 287.794,94 kn, te će se projekt u 100% iznosu

financirati iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru Operativnog

programa za hranu i/ ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020.

10. Program ruralnog razvoja - Podmjera 4.3. »Potpora za ulaganja u

infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i

šumarstva«

Rekonstrukcija šumske ceste i traktorskog puta u G.J. privatnih šuma „Kosinj –

Pazarište“ projekt je koji će Grad Gospić prijaviti na podmjeru 4.3. »Potpora za ulaganja u

infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tip

operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike

Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Krajnji rok za prijavu je 22. prosinca, a prikupljanje projektne dokumentacije je u

završnoj fazi.

11. Program pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih zafinanciranje iz

ESI fondova - Projekti grada uspješno prošli administrativnu provjeru

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u cilju stvaranja zalihe

kvalitetnih projekata i jačanja apsorpcijskih kapaciteta regionalne i lokalne razine za

korištenje EU sredstava, provodi Program pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih

za financiranje iz ESI fondova.

Grad Gospić, kao prihvatljiv prijavitelj je na Javni poziv regionalnog koordinatora,

odnosno Lokalne razvojne agencije Ličko-senjske županije, prijavio dva projekta:

Rekonstrukcija stadiona u naselju Lički Osik i Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC516300 u

naselju Žabica i Lički Novi za koje je administrativnom provjerom utvrđeno da zadovoljavaju

sve uvjete prihvatljivosti te da se upućuje u daljnju proceduru i bodovanje.
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12. Akcijski plan potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića

Grad Gospić je na temelju Akcijskog plana potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Grada Gospića raspisao Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi i

ruralnom razvoju Grada Gospića za 2016. godinu.

Na temelju Javnog poziva za 2016. godinu dodijeljeno je 10 bespovratnih potpora, čija

je ukupna vrijednost 305.540,33 kuna od čega je Grad Gospić sufinancirao 117.041,19 kuna.

Kontrolu korištenja sredstava dodijeljenih sredstava Odsjek za gospodarstvo i ruralni razvoj je

proveo u prethodnom razdoblju.

Na Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada

Gospića za 2017. godinu, koji je bio raspisan do 30. studenog, pristiglo je ukupno 8 prijava o

kojima će Povjerenstvo za ocjenu i usporedbu ponuda u poljoprivredi odlučivati 19. prosinca

2017.

13. Zaželi – program zapošljavanja žena

Grad Gospić je pripremio projektni prijedlog „Zapošljavanje žena na području grada

Gospića“ koji će u siječnju prijaviti na trenutno obustavljeni Poziv „Zaželi – Program

zapošljavanja žena“ Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.

Cilj projekta je ojačati radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom

obrazovanja, zapošljavanjem 25 žena koje će pružati pomoć osobama u nepovoljnom

položaju, te doprinijeti smanjenju rizika od siromaštva i povećanju kvalitete života i socijalne

uključenosti nezaposlenih žena i krajnjih primatelja pomoći.

Partneri na ovom projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje - područni ured Gospić,

Centar za socijalnu skrb Gospić i Gradsko društvo Crvenog križa Gospić
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Promocija grada kroz manifestacije:

Jesen u Lici – izložba tradicijskih proizvoda

U smislu promocije tradicijskih proizvoda i zanata ličkog kraja kao i poticanja

društvenog života Gospića posebice je vrijedno istaknuti održavanje tradicionalne gospodarsko-

turističke i kulturne manifestacije „Jesen u Lici“ koja je ove godine okupila zavidan broj

posjetitelja i izlagača na trodnevnom događanju na središnjem Trgu Stjepana Radića, koja je

ujedno  postala sinonim za prepoznatljivost grada i županije. Kroz ovu manifestaciju održan je niz

aktivnosti poput Sajma poslova Ličko-senjske županije u suradnji sa Hrvatskim zavodom za

zapošljavanje, Područnim uredom Gospić. Održana je radionica „Uzgoj autohtonih voćnih

vrsta na području Ličko-senjske županije“, zatim 8. izložba ovaca Ličko-senjske županije u

organizaciji Udruga uzgajivača ovaca Lika –Gospić, HPA i Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i

koza. Isto tako, održano je  i 15. ocjenjivanje meda, 11. ocjenjivanje sira i 9. ocjenjivanje

rakije.

Prosinac u Gospiću

Prosinac u Gospiću” cjelomjesečni bogati i raznoliki program koji je za svoje građane u

posljednjem mjesecu u godini organizirao Grad Gospić u suradnji sa svojim ustanovama-

Pučkim otvorenim učilištem dr. Ante Starčević, Muzejom Like, KIC-om i Samostalnom

narodnom knjižnicom Gospić.

Zimski sajam

U sklopu Prosinca u Gospiću, Grad Gospić pokrenuo je još jednu manifestaciju u predbožićno

vrijeme- „Zimski sajam u Gospiću“. Riječ je o dvodnevnoj manifestaciji koja je okupila

zainteresirane udruge, školske zadruge i obrtnike koji su na svojim štandovima ponudili

građanima ukrasne predmete i gastronomske delicije uz prigodni zabavni program.




