
Z A P I S N I K
sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića održane dana 16. travnja 2018. godine
u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, Budačka 55 u Gospiću, s početkom u 16.00 sati

Sjednici su nazočni članovi Gradskog vijeća:1. Petar Radošević, 7. Vlatka Devčić - Stilinović, 13. Nada Alić,2. Zdravko Župan, 8. Petar Đapić, 14. Katarina Laktić,3. Petar Krmpotić, 9. Marijan Brkljačić, 15. Ana Šikić Rosandić,4. Anela Serdar Pašalić, 10. Vladimir Jurčić, 16. Maria Ćaćić,5. Jadranka Pejnović, 11. Josip Šaban, 17. Josip Župan- stigao na AD -1.6. Ivan Bronzović, 12. Ivan Nekić,
Sjednici su još nazočni:1. Karlo Starčević, gradonačelnik Grada Gospića, 7. Mate Žagar, Arhingtrade, d.o.o. Zagreb,2. Ivica Tomljenović, zamjenik Gradonačelnika, 8.  Hrvoje Babić, Arhingtrade, d.o.o. Zagreb,3. Kristina Prša, zamjenica Gradonačelnika, 9. Rade Pehar, Alfa Atest d.o.o., Split4. Slaven Stilinović, pročelnk – tajnik, 10.  Mandica Ratković, službenica Tajništva,5. Ivana Kaleb – Asić, pročelnica. 11.  Katarina Konjikovac, službenica Tajništva,.6.     Josip Marković, sl.ovlaš.za obav.posl.  pročelnika, 12.  Predstavnici medija.Pročelnik – tajnik g. Stilinović utvrdio je kvorum te konstatirao da je na početku sjednice nazočno 16vijećnika i da se mogu donositi pravovaljane odluke.Nakon utvrđivanja kvoruma, predsjednik g. Radošević upoznao je vijećnike da im je na klupe dostavljeno:- dodatno Obrazloženje uz točku 6. Dnevnoga reda- novi prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu (točka 7. Dnevnoga reda)- novi prijedlog Odluke o porovedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu nalokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području GradaGospića (dodan novi članak 5.)Također je istaknuo da bi volio da su materijali za sjednice Gradskog vijeća na vrijeme i kvalitetnijepripremljeni kako ne bi na klupe dobivali predmetne dopune.Nadalje predsjednik Vijeća g. Radošević predložio je sukladno odredbama članka 38. stavka 3. PoslovnikaGradskog vijeća Grada Gospića da se prije usvajanja cjelovitog dnevnoga reda (dobivenog u materijalima)posebno glasuje o točki 4. i 6. u smislu da ostanu u predloženom dnevnome redu. Naime, obzirom  da supredmetne točke upućene u ponovnu proceduru donošenja prije proteka roka od tri mjeseca, odluku da se isteponovno stave na dnevni red donosi Gradsko vijeće.

Prijedlog da točke 4. i 6. ostanu uvrštene u predloženi Dnevni red, jednoglasno je usvojen sa 16
glasova “za”.

Nakon navedenog jednoglasno sa 16 glasova “za” usvojen je slijedeći:

D n e v n i    r e d1. Aktualni sat;2. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića;3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za GradGospić;Izvjestitelj: IVICA TOMLJENOVIĆ / PREDSTAVNIK IZRAĐIVAČA4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog planauređenja Grada Gospića;
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Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ / PREDSTAVNIK IZRAĐIVAČA5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa izrade dokumenata prostornog uređenja za 2018.godinu;Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima napodručju Grada Gospića;Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu;Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ8. Razmatranje i usvajanje Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2018.godinu;Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajneimovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2018. godinu;Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospićaza 2018. godinu;Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnjeobjekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu;Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programaodržavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu;Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa radovakapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2017. godinu;Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ14. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroškasredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi zaGrad Gospić za 2017. godinu;Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ15. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroškasredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području GradaGospića za 2017. godinu;Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ16. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroškasredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu;Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ17. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenjaotpadom Grada Gospića za 2017. godinu;Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ18. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinamaodbačenog otpada, troškovima  uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za spriječavanjeodbacivanja otpada u okoliš i uklanjanje otpada odbačenog u okoliš za 2017. godinu;Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ19. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o provedbi posebnih mjera spriječavanja odbacivanjaotpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada napodručju Grada GospićaIzvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ20. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o provođenju postupkasklapanja Sporazuma o privremenom prijenosu obavljanja poslova iz nadležnosti Grada Gospića naLičko-senjsku županiju;Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ21. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkihstranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gospića za2018. godinu;Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ22. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u 2018.godini;
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Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ23. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaćaslužbenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića;Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ24. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Gospića za razdoblje srpanj-prosinac 2017. godine i donošenjeZaključka o primanju na znanje Izvješća;Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ25. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. do 31. siječnja, od 01. do 28.veljače i od 01. do 31. ožujka 2018. godine i donošenje Zaključaka o primanju na znanje Izvješća;Izvjestitelj: KRISTINA PRŠA
Ad – 1 Aktualni satZa postavljanje pitanja prijavili su se vijećnici: 1. P. Krmpotić, 2. N. Alić, 3. I. Bronzović. 4. J. Pejnović,5. A. Šikić Rosandić, 6. V. Devčić-Stilinović, 7. M. Brkljačić.
1. PETAR KRMPOTIĆ – pita gradonačelnika ima li saznanja zašto je natječaj za četiri radna mjesta uM.C. N. Tesla poništen te zašto je dva puta u JVP Gospić poništen natječaj za vozača i jednom za zamjenikazapovjednika? Pita radi li se tu o nesposobnosti ili mogućem namještanju?
KARLO STARČEVIĆ – vezano za natječaj u M.C. N. Tesla odgovara da je isti poništen iz razloga štosistematizacija radnih mjesta nije bila u skladu s Pravilnikom o radu i Statutom Muzeja, odnosno natječaj senije mogao provesti jer za isti nisu bila sistematizirana radna mjesta i tu je pogriješilo muzejsko vijeće. Što setiče natječaja u JVP Gospić došlo je do propusta u natječaju, a drugi natječaj je poništen iz razloga što zapredmetno radno mjesto (vozača) nisu osigurana financijska sredstva. Također su u M.C. N. Tesla premješteneodređene osobe iz pojedinih gradskih ustanova kako nebi došlo do opterećenja istoga s dodatnimdjelatnicima.
2. NADA ALIĆ – pita gradonačelnika obzirom na navode iz predizborne kampanje zbog čega nisuriješena parkirališna mjesta u gradu i preusmjeravanje prometa prema Bilajskoj ulici?
KARLO STARČEVIĆ – odgovara da će još ovaj tjedan to pitanje biti riješeno kao i preusmjeravanjeprometa u ul. dr. A. Stračevića i dr. F. Tuđmana. Predmetna preusmjeravanja i parkirališta nije bilo mogućeprije riješiti zbog zimskih uvjeta tj. na niskim temperaturama nije bilo moguće brisati postojeće prometnelinije i iscrtavati nove. Također je dogovoreno s Hrvatskim cestama da se dio oštećenog kolnika u samomecentru grada izfreza i navuče novi sloj te da isti izcrtaju i novu prometnu signalizaciju obzirom da se radi održavnoj cesti. Na taj način izmjena prometne signalizacije neće biti na trošak Grada već će to financiratiHrvatske ceste. Što se tiče parkirališta, ova tema će biti razmatrana i na nekoj od slijedećih sjednica Vijećazbog problema s parkiralištem kod kapelice. Naime, taj dio zemljišta se u katastru vodi u vlasništvu Hrvatskihcesta, međutim isto je otkupio Grad Gospić a samo jedan manji dio (izlaz na cestu prema mostu) je putemprava služnosti dat Hrvatskim cestama. Međutim Hrvatske ceste Gradu naplaćuju parkirališna mjesta nagradskom zemljištu te je takav odnos trebalo riješiti. Slična situacija je i s parkiralištima ispred suda koja su uvlasništvu Grada koji za ista Hrvatskim cestama plaća naknadu za uporabu zemljišta što smatra apsurdnim ito svakako treba riješiti.
3. IVAN BRONZOVIĆ – vezano za imenovanje ravnatelja u O.Š. dr.F. Tuđmana u L. Osiku pitagradonačelnika zašto on kao osnivač nije podržao izbor bivšeg ravnatelja koji je imao potporu od strane vijećaučitelja i vijeća radnika dok je vijeće roditelja na dvije sjednice bilo podijeljeno sa 12 : 12 glasova iz razloga štotrinaesti glas nije bio prisutan. Smatra da ukoliko ravnatelj nije dobro radio svoj posao da bi bio za vrijemesvog mandata sankcioniran. Stoga pita: zbog čega predstavnici Grada nisu podržali odluku o izboruravnatelja?
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KARLO STARČEVIĆ - odgovara da nebi bilo dobro da se izvršna vlast Grada mješa u izbor jednogravnatelja i najbolje je da oni samostalno izaberu ravnatelja. O tome da li ravnatelj dobro radi svoj posao ili nebilo je svakakvih priča. Predstavnici Grada u školskom odboru su samostalno odlučivali i Grad se nije niti će semiješati u izbor ravnatelja niti u jednoj školi. Protukandidat g. Milinkovića bio je vijećnik g. Nekić i upravo iztih razloga Grad se nije htio mješati u izbor ravnatelja.
IVAN BRONZOVIĆ – navodi da je upravo iz tih razloga i postavio pitanje, kako bi se pružilagradonačelniku prilika da demantira neke navode. Smatra da je ravnatelj dobro radio prvenstvstveno izrazloga što ima podršku svojih kolega, te se pita čemu služe predstavnici Grada (tri glasa) u školskom odboruukoliko ih Grad ne koristi. Također sumnjivim smatra i situaciju s vijećem roditelja koje je na dvije sjednicebilo neriješeno te činjenicu da se je trinaesti član (glas) pojavio tek na trećoj sjednici vijeća. Ovakvomsituacijom ostaje na razmišljanje građanima i njemu osobno da li se je ovdje radilo o neuspjelom pokušajukadroviranja ili spletu nesretnih okolnosti.
KARLO STARČEVIĆ – odgovara da je aktualna vlast u nekoliko navrata ponovila da joj je cilj istjeratipolitiku iz ustanova i škola. Članovima školskog odbora data je mogućnost da samostalno odlučuju i birajukoga žele za ravnatelja. Dodaje da se politika nije i neće mješati u izbor niti jednog ravnatelja.
4. JADRANKA PEJNOVIĆ – postavlja pitanje vezano za odluku donesenu na prethodnoj sjedniciGradskog vijeća o načinu prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada u kojoj je dat rok od 6 mjeseci zaprimjenu novih pravila vezanih za prikupljanje otpada. Stoga pita: što je poduzeto i učinjeno po tom pitanju?
IVICA TOMLJENOVIĆ – odgovara da je prema Fondu za zaštitu okoliša apliciran zahtjev za dodjeluspremnika. Komunalac radi na ekipiranju a kod groblja se planira mini reciklažno dvorište u kome će seprikupljati jedan dio otpada. Komunalcu je dat nalog da pronađe projektanta za reciklažno dvorište.Financijska sredstva za navedeno su osigurana u proračunu a da li će biti dostatna to će se vidjeti.
JADRANKA PEJNOVIĆ – navodi da je ovo pitanje bitno građanima kako bi se mogli pripremiti za onošto slijedi za dva mjeseca pa čak i na same kazne.
5. ANA ŠIKIĆ ROSANDIĆ – prvo pitanje postavlja vezano za obnovu planinarskog doma tzv. Gojtanovogdoma. Programom izvršavanja kapitalnih ulaganja u objekte za 2017. god.  bilo je planirano 50.000 kn zaprojektnu dokumentaciju, međutim realizirano je nula kuna. Obzirom da Grad Gospić želi razvijati turističkesadržaje, smatra potrebnim pokrenuti obnovu ovog doma tim više što postoji idejni projekt za isti. Stoga pita:što Grad poduzima po tom pitanju i hoće li pokušati za ovaj dom osigurati neka sredstva putem EU fondova?Drugo pitanje postavlja vezano za održavanje groblja u Metku i postavljanje javne rasvjete. Naime,podsjeća gradonačelnika na razgovore prilikom obilaska ovog mjesnog odbora na kome je zaključeno da će senešto učiniti. Stoga pita gradonačelnika kada će se to ostvariti?
KARLO STARČEVIĆ – vezano za Gojtanov dom odgovara da je projekt za isti gotov. Osigurana sredstvau iznosu od 50.000 kn nisu realizirana iz razloga što projekt treba korigirati nakon čega bi se sredstva za isti uiznosu od 57.000 kn trebala realizirati i trebalo bi krenuti u obnovu zajedno s planinarima.Što se tiče javne rasvjete ističe da je na području Grada bilo 11 trafostanica u kojima nije bilo mjernihgarnitura (M. Plana, V. Plana, Bakovac, Ostrvica, Balenija, Š. Kulia, Pavlovac, Vrebac, Mogorić i  Medak) niti jeza iste bio plaćen priključak. U međuvremenu su postavljene mjerne garniture, plaćeni su priključci, osim za 2-3 trafostanice, dobivena je suglasnost te su na taj način stvoreni preduvjeti za instaliranje javne rasvjete što bise trebalo realizirati ovog proljeća.
6. VLATKA DEVČIĆ – STILINOVIĆ – postavlja pitanje vezano za raspisani javni poziv za financiranjeudruga građana koji je poništen, te ističe da prema njenim saznanjima veliki broj udruga nije dostavio
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potrebnu dokumentaciju. Stoga pita: zbog čega je taj javni poziv poništen i zašto nisu prihvaćeni programudruga koji su zadovoljili tehničke uvjete javnog poziva?
KRISTINA PRŠA – odgovara da su se na predmetni javni poziv prijavile cca 43 udruge od čega ni 50 %njih nije zadovoljilo uvjete bilo da se radilo o formalnostima kao što je izostanak potpisa, pečata i sl.Smatrajući kako bi se oštetio veliki broj građana za realizaciju programa i kulturnih događanja, odlučeno je dase poništiti javni poziv te raspiše novi, kako Grad ne bi ostao bez programa i projekata koji su već postalitradicija u gradu Gospiću.
7. MARJAN BRKLJAČIĆ – pita ima li uopće smisla postavljati pitanja na Aktualnom satu kada se poistima ništa ne poduzima niti riješava (lokva na kolodvoru, iskopavanje žrtava itd.), te pita zašto je to tako?Nadalje predlaže da se iduće zime, prije otapanja snijega, ukloni snijeg s krovova u centru grada kako ne bidošlo do situacije s tragičnim posljedicama te da se grad malo bolje i brže čisti od snijega.
KARLO STARČEVIĆ – odgovara da postoji puno toga što treba poboljšati, a što se tiče lokve naautobusnom kolodvoru ističe da taj dio zemljišta nije vlasništvo Grada već Autotransa Rijeka i isti su većnekoliko puta upozoravani da se taj problem riješi, međutim bez rezultata. Problem vode najvjerojatnije ćeGrad morati sam riješiti.Što se tiče skidanja leda s krovova isto se nažalost nije moglo realizirati iz razloga što je korpa kojuimamo visine 14 m, te se je s istom mogao riješiti samo manji broj objekata. Budući da se sad ima korpa visine18 m iduće zime bi se mogao snijeg i led s krovova  uklanjati bez problema.Što se tiče iskopavanja žrtava iz 1945. god. isto je u dogovoru s Ministarstvom trebalo već odavnopočeti, međitim nisu bile osigurane hladnjače u koje bi se pohranili ostaci kostiju žrtava koje bi se iskopale.Prema navodima iz Ministarstva, iskopavanja bi trebala početi krajem svibnja – početkom lipnja, kosti bi sepohranile u hladnjači, a pokraj groblja bi se na tom mjestu napravio memorijalni centar za sve poginule iz IIsvjetskog rata, te bi se ta cesta zatvorila. Naložena je i izrada projektne dokumentacije za novu cestu odBudačke ulice prema groblju.
MARJAN BRKLJAČIĆ – navodi da mu je veliki problem voda na autobusnom kolodvoru te da je parcelaispred perona vlasništvo Grada. Smatra da riješenje problema vode na kolodvoru ne iziskuje velika financijskasredstva te da to treba riješiti jer je to ogledalo našeg grada za veliki broj prolaznika koji prolaze kolodvorom.Vezano za grobnice žtrava dodaje da grobnica s 30 žrtava postoji i u Čanić gaju te smatra da i tugrobnicu treba riješiti.
KARLO STARČEVIĆ – vezano za problem vode na kolodvoru dodaje da će se iduće godine vršitiaglomeracija na području grada tj. vodoopskrba i odvodnja te da je problem vode na kolodvoru povezan sodvodnjom i njenom trenutnom nepropusnošću. Stoga smatra  da je u ovom trenutku nemoguće riješiti tajproblem bez velikih komunalnih zahvata.Što se tiče iskopavanja žrtava iz 2. svjetskog rata dodaje da će se sa iskapanjem biti obuhvaćena igrobnica u Čanić gaju, Balatinu i Mušaluku.Za vrijeme trajanja točke AD-1 na sjednicu je stigao i vjećnik Josip Župan te je sjednica nastavljena sa 17nazočnih vijećnika.

Ad – 2Bez primjedbi, jednoglasno sa 17 glasova “za” usvojen je ZAPISNIK SA 7. SJEDNICE GRADSKOG
VIJEĆA GRADA GOSPIĆA.

Ad – 3Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Gospić;
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Predlagatelj: Gradonačelnik Grada GospićaIzvjestitelj: IVICA TOMLJENOVIĆ / PREDSTAVNIK IZRAĐIVAČA
IVICA TOMLJENOVIĆ – dao je kratko uvodno obrazloženje te je pojasnio da se ovim prijedlogompredlaže Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća kao temeljnog planskog dokumenta kojim seprocjenjuju opasnosti prirodnih i tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa kao i mogućih posljedica.Nadalje je pozvao predstavnika stručnog izrađivača tvrtke Alfa atest da ukratko obrazloži predmetnuprocjenu.
RADE PEHAR – navodi da je predmeta  Procjena izrađena sukladno zakonskim propisima kojima seuređuje sustav civilne zaštite i temeljem kriterija za izradu smjernica koje je donesao župan. PredmetnomProcjenom propisane su tri mjere rizika od potresa, poplava, snijega i  leda a koje su u posljednje vrijeme vrlointenzivne izuzev potresa.Procjenom je napravljena matrica rizika predložene su mjere o ustrojavanju postrojbi civilne zaštite,stožera civilne zaštite itd.Nije bilo rasprave.
Jednoglasno s 17 glasova “za” usvojena je ODLUKA O DONOŠENJU PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH

NESREĆA ZA GRAD GOSPIĆ.

Ad – 4Prijedlog Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića;Predlagatelj: Gradonačelnik Grada GospićaIzvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ / PREDSTAVNIK IZRAĐIVAČA
JOSIP MARKOVIĆ – ukratko je pojasnio predmetnu točku dnevnoga reda pri čemu je istaknuo da jeista izrađena sukladno zakonskim propisima od strane stručnog izrađivača tvrtke Arhingtrade iz Zagreba.
PETAR KRMPOTIĆ – vezano za predmetnu točku koja se je opetovano našla na dnevnom reduistaknuo je da je ista na prethodnoj sjednici bila parcijalno predstavljena tj. bez grafičkih prikaza VI. izmjenaplana. Pojašnjava da tadašnja odluka Kluba vijećnika HDZ-HSS-HSP AS o skidanju iste s dnevnog reda nije bilaamortizirana ničim drugim već činjenicom da odluka nije bila kvalitetno pripremljena niti je bilo vidljivo štose točno mijenja u dijelu koji nije bio sastavni dio bazične Odluke. Navodi izrađivača da je on blokiraodonošenje predmetne Odluke nisu točni osim u dijelu da se svi veći zahvati u prostoru ne donose neposrednoprije izbora jer to nebi bilo korektno prema onome tko će naslijediti izvršnu vlast. U tom smislu zatraženo jeda se i ostalim građanima omoguće izmjene vezane za njihove čestice te je stoga postignut dogovor izmeđugradonačelnika i predsjednika Vijeća da se pristupi i VII Izmjenama i dopunama Prostornog plana. Tome uprilog govori i prijedlog Programa koji je jedna od narednih točaka dnevnog reda.Na kraju dodaje da će stoga Klub glasovati za ovaj prijedlog Odluke te zamoljava da ubuduće odlukebudu dobro pripremljene i dogovorene s Klubom na zadovoljstvo izvršnog i predstavničkog tijela i svihgrađana koji su obuhvaćeni izmjenama Plana.
Nakon kraće rasprave, jednoglasno sa 17 glasova „za” usvojena je ODLUKA O DONOŠENJU

VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA GOSPIĆA.

Ad – 5Prijedlog Programa izrade dokumenata prostornog uređenja za 2018. godinu;Predlagatelj: Gradonačelnik Grada GospićaIzvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
JOSIP MARKOVIĆ – pojašnjava da su predmetnim Programom u 2018. godini planirane I izmjene idopune Urbanističkog plana uređenja naselja Gospić  UPU–1 te  VII izmjene i dopune Prostornog planauređenja Grada Gospića čiji nositelj izrade će biti Gradski upravni odjel za komunalne djelatnosti. Za I izmjenei dopune Urbanističkog plana planirana su sredstva u iznosu od 150.000 kn, a za izradu prostornih planova
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100.000 kn. Nadalje pojašnjava da je Odluka o I izmjeni i dopuni Urbanističkog plana donesena na sjedniciGradskog vijeća 12. 12. 2017. godine, odrađen je postupak nabave, odabran je stručni izrađivač, potpisan jeugovor te će se daljnji postupak provesti sukladno zakonu o prostornom uređenju. Vezano za VII izmjene idopune prostornog plana sukladno dogovoru gradonačelnika i predsjednika Vijeća iste će biti pokrenute unaredenom razdoblju.
PETAR RADOŠEVIĆ – dodaje da je postignut prethodno navedeni dogovor te da bi volio čuti odgradonačelnika da će isti nastojati zajedno sa službama poštivati pa čak i ubrzati rokove planirane zadonošenje dokumenata planiranih ovim Programom, te da donošenje istih neće bit ostavljeno za iduću godinu.
KARLO STARČEVIĆ – slaže se s predsjednikom Vijeća te navodi da će Grad nastojati ubrzati navedenepostupke te u roku od 30 dana napraviti analizu a potom krenuti u izradu prostornog plana. Dodaje datrenutno na području Grada postoji 60 % građevinskog zemljišta na kome se ništa ne gradi kao što postoji idio zemljišta na kome se živi a nije u građevinskom području. Očekuje da će se do kraja ljeta imati konkretneodluke i rješenja.
PETAR KRMPOTIĆ – ističe da je prostorni plan dokument podložan izmjenama te dokument koji morapratiti stanje u prostoru i društvu. Stoga predlaže da se razmisli i o izradi novog prostornog plana u korist svihgrađana i novog vremena. Slaže se s navodom da je postojeći prostorni plan preizgrađen dok je  u pojedinimdijelovima istim onemogućen razvoj. Također očekuje da će se VII izmjene i dopune ubrzati.
KARLO STARČEVIĆ – ističe da je izvršna vlast razmišljala o izradi novog prostornog plana, međutimzbog hitnosti nekih točaka koje se moraju riješavati u tom smislu je i postignut dogovor s predsjednikomVijeća o VII izmjena i dopuna prostornog plana. Nakon toga bi se iduće godine pristupilo donošenju novogprostornog plana kada će biti doneseni i novi planovi višeg reda.Nakon provedene rasprave, jednoglasno sa 17 glasova „za” usvojen je PROGRAM IZRADE

DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA ZA 2018. GODINU.

Ad – 6Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Gospića;Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ – obrazlažući predmetnu Odluku istaknuo je da se istom predlaže da seobavljanje poslova javne rasvjete i prigodnog ukrašavanja grada više ne obavlja putem pisanog ugovora opovjeravanju poslova već da se njihovo obavljanje prenese na Komunalac. Razlog ovakvog prijedloga suracionalizacija troškova, te činjenica da je Grad raskinuo ugovor s dosadašnjim izvođačem radova. Izdostavljenog obrazloženja vidljivo je da je od siječnja do srpnja 2017. godine utrošeno 935.000 kn dok jeposlove održavanja javne rasvjete obavljala tvrtka Millem, a u razdoblju od rujna do prosinca utrošeno je42.000 kn čime su se postigle značajne uštede.Analizom tržišnih cijena i usluga održavanja javne rasvjete na području Republike Hrvatskeutvrđeno je da su cijene iz ugovora znatno veće od referentnih cijena te da je ugovor bio štetan zbog čega jeisti i raskinut. Uz održavanje javne rasvjete ovom Odlukom postiže se i znatna ušteda na poziciji božićnonovogodišnje uređenje grada Gospića. Nabavkom specijalnog vozila s podiznom platformom Iveco Daily iteleskopskom radnom platformom 18. m (investicija 560.000 kuna) te zapošljavanjem dva stručna djelatnikaKomunalac Gospić d.o.o.ispunjava sve tehničke uvjete za obavljanje ovih radova.

IVAN BRONZOVIĆ – podsjeća nazočne na način i postupak donošenja proračuna Grada za 2018.godinu gdje je došlo do određenih nesuglasica i gdje su vijećnici HDZ-a predstavljeni kao netko tko stopira radgradonačelnika, a slična situacija se je dogodila i kod donošenja Odluke o izmjenama prostornog plana. U tom
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kontekstu se pita zbog čega vijećnici nisu mogli dobiti materijal vezan za Odluku o izmjenama prostornogplana da se odluka izglasa na prošloj sjednici a ne da se o istoj Odluci danas ponovno raspravlja. Smatra i pitada je li vrijeđanje vijećnika da isti dobiju nekakav šturi materijal i da se od njih očekuje da glasaju za nešto štomože imati velike posljedice za Grad i građane Gospića.Na početku sjednice vijećnici su dobili dodatno financijsko obrazloženje vezano za predmetnuOdluku s prikazanim uštedama za koje nema ništa protiv. Međutim pita što je s raskidom ugovora je li istiraskinut dogovorno, jednostrano, postoji li opcija tužbe, blokade Grada, milijunskih odšteta i sl.? Dodaje da igrađane zanima hoće li se ovim postupkom dovesti u pitanje funkcioniranje Grada zbog milijunskih odštetafirmi s kojom se samovoljno raskida ugovori.Smatra da ukoliko gradonačelnik danas ne pokaže sporazumni raskid ugovora i dokaz da neće bitištete niti tužbe voljan je povući sve izrečeno, a u suprotnom smatra da bi se ova točka trebala neizglasati.Smatra da vijećnici trebaju na vrijeme dobiti informacije što je jeftinije, što se je odradilo, što će biti ukolikodođe do tužbe, do odštete i sl.
KARLO STARČEVIĆ – na navedeno odgovara da je ugovor s tvrtkom Millem raskinut jednostrano odstrane Grada. Pojašnjava da je izvršna vlast na zajedničkim sastancima razgovarala s g. Biničkim o smanjenjucijene ugovora na koje isti nije pristao i koji je za Grad bio neodrživ. Izvršna vlast se je obvezala da će Gradomupravljati u maniri dobrog gospodara i upravo to i čini. Također dodaje da tvrtka Millem nakon navedenognije izvršavala svoje obveze niti je izlazila na teren te je samim time sam prekršio ugovorne obveze i izazvaojednostrani raskid ugovora od strane Grada, jer Grad mora održavati javnu rasvjetu. Tužba može bitipodnesena međutim smatra da su šanse za dobivanje iste minimalne. Svakako je činjenica da je izvršna vlastna ovaj način Gradu uštedjela godišnje oko 2 milijuna kuna.
IVAN BRONZOVIĆ – poštuje i cijeni da se gradonačelnik ponaša manirima dobrog gospodara, međutimpita se što će biti ukoliko odšteta bude daleko veća od cijena koje se ističu? Vjeruje da će tvrtka Millempodnijeti tužbu i kad bi znao da su njegove šanse za dobivanje tužbe minimalne, zasigurno bi u ovomtrenutku glasovao za predmetnu Odluku. Stoga traži da gradonačelnik dokaže da su šanse za navedenominimalne te će u tom slučaju vijećnici Kluba HDZ-HSS-HSP AS biti za predmetnu Odluku.
ANELA SERDAR PAŠALIĆ - navodi da su za donošenje predmetne Odluke važna tri faktora. Prvi faktorje činjenica da ugovora o obavljanju poslova održavanja javne rasvjete trenutno nema ne ulazeći u razlogenepostojanja istoga. Nadalje ističe da prateći suvremenu metodologiju u izradi odluka, da se relevantnametodologija temelji na numeričkim vrijednostima koje su kod ovog prijedloga vijećnici dobili u obrazloženjudostavljenom na klupe. Nadalje, važnim faktorom smatra i određene uštede za Grad. Ukoliko je uistinuevidentna ušteda za Grad vrijednosti 2 mil. kn na godišnjoj razini onda je osobno podržava. Smatra datrenutno alternative nema te da su sve druge odluke čisto politikanstvo te sugerira vijećnicima da glasajuprema svojoj savjesti. Osobno joj je kao vijećnici prioritet Grad Gospić i njegovi građani. Smatra da dobivenoobrazloženje može biti svima relevantno za podržavanje ove Odluke te da se na taj način pruži šansa GraduGospiću i Komunalcu za obavljanje ovih djelatnosti.
IVICA TOMLJENOVIĆ – smatra da je tvrtka Millem imala šansu da neke stvari obavi do kraja, međutimugovor je potpisan takav kakav je kao i pripadajuće cijene. Međutim isti nije ispoštovao odredbe ugovora,čime krivnju snosi i nadzor nad obavljanjem ovih poslova, odnosno ne postoje dokaznice mjera. Svaki mjesecje bilo 150-200.000 kn bez argumenata gdje je što odrađeno, također nema atesta za godišnji ugovor kao niza izmjenu energetski učinkovite rasvjete koja nije odrađena po postojećem projektu.Ističe da nitko ne osporava izvršene radove tvrtke Millem te da će isti najvjerojatnije biti plaćeni.Međutim isti mora donijeti knjigu građevinskih radova i elaborirati učinjeno te smatra da to tada niti jedansud neće osporavati. Bez navedenog Grad nema na temelju čega platiti izvršene radove.
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PETAR KRMPOTIĆ – navodi da Klub nema ništa protiv da komunalno poduzeće održava javnurasvjetu, međutim mora postojati obrazloženje radi li se tu o sporazumnom/jednostranom raskidu ugovora isl. Sukladno zakonu istovremeno ne smiju obavljati komunalne djaltnosti putem tvrtke koja je dobila posaona javnom natječaju i putem komunalnog društva tj. pisanog ugovora.Činjenica je da Komunalno društvo nikada do sad nije bilo opremljeno za obavljanje ovih poslova i tošto čini izvršna vlast je njeno legalno pravo, međutim sporno je jedino to što Klub želi na uvid dokument oraskidu ugovora s tvrtkom Millem, a također se to odnosi i na poslove zimske službe. Smatra da je navedenostvar odabira i procjene i vjeruje da izvršna vlast to radi temeljem neke ekonomske isplativosti. Međutimovdje se ne radi o nikakvom blokiranju izvršne vlasti već se traži dodatno obrazloženje i kad se to dobije Kubće poduprijeti predmetnu Odluku.
KARLO STARČEVIĆ – dodaje da tvrtka Millem nije nakon obavljenih razgovora izvršavala svojeugovorne obveze i morao je uslijediti raskid ugovora  te da će isti biti dostavljen vijećnicima na uvid.
IVAN BRONZOVIĆ – dodaje da je upravo to Klub  i traži kako bi vjećnici znali na čemu su i kako bimirne savjesti mogli glasati o predloženom prijedlogu Odluke.
PETAR RADOŠEVIĆ – pita gradonačelnika slaže li se s prijedlogom da se ne glasa o predmetnoj Odluciveć da se na idućoj sijednici dobije cjelovito obrazloženje. Pita se, znaju li vijećnici kolika sredstva tvrtkaMillem trenutno potražuje od Grada Gospića, kolika je moguća vrijednost tužbe itd. Smatra da je zaizglasavanje Odluke u ovom trenutku previše nepoznanica i da bi svakako bilo dobro da postoje i dodatnaobrazloženja može li se ova djelatnost obavljati na dva načina, postoji li tužba ili ne itd.
KARLO STARČEVIĆ – odgovara da tvrtka Millem od Grada potražuje 1.250.000 kn i taj iznos Gradspori iz razloga što za obavljene radove nema građevinske knjige, certifikata kao ni dokaznica mjera. Nadaljenavodi neke nelogičnosti i troškove prikazane u izvršenju navedenih poslova. Dodaje da je predmetni ugovorbio potpisan do 2020. g. te ističe da je tvrtka Komunalac registrirana za obavljanje poslova održavanja javnerasvjete te bi ga trebali definitivno legalizirati za izvođača ovih poslova. Činjenica je da se tvrtka Millemoglušila na podnesene zahtjeve Grada za dostavu očitovanja u pisanom obliku osim što je zatražio ovrhukoju je Grad osporio, a do sad nije zaprimljena nikakva sudska tužba.
IVAN NEKIĆ – ističe obzirom na provedenu raspravu da se ovim prijedlogom ne izglasava raskidugovora nego dopuna djelatnosti tvrtke Komunalac. Činjenica je da je ugovor raskinut, da su to poslovi koji setrebaju obavljati, a hoće li tužba biti ili ne ništa ne mijenja kod izglasavanja ove Odluke. Smatra da se mogutražiti dodatne informacije međutim pita se može li se predmetni ugovor i raskid ugovora uopće vidjelti radili se tu o poslovnoj tajni i sl. Nadalje se osvrće na izmjene led lampi te dodaje da se kroz Budačku ulicu moževidjelti osvjetljeni pa neosvjetljeni dio bez da se ulazi u poslovne knjige, za razliku od iste takve rasvjete napodručju općine Perušić.
PETAR KRMPOTIĆ - ističe da nikad od osnutka Grada Komunalac nije obavljao ove poslove niti Klubima što protiv da ih isti obavlja, naravno uz prethodno kvalitetno obrazloženje. Potom je od predsjednikaVijeća zatražio pet minuta pauze radi dodatnih konzultacija.Nakon kraće pauze, istaknuo je da će Klub vijećnika biti suzdržan kod donošenja ove Odluke izrazloga što vijećnici nemaju na rasplaganju dokumentaciju kojom je ova točka trebala biti potkrijepljena.Nakon provedene rasprave, sa 9 glasova „za” i 8 glasova „suzdržan” usvojena je ODLUKA O

IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU GRADA GOSPIĆA.

Ad – 7Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
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Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića
Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ – obrazlažući predmetnu točku pojasnio je pravni osnov za donošenjepredmetne Odluke. Nadalje je pojasnio da se predmetna Odluka donosi temeljem nedavno donesene Odluke onačinu pružanja javne usluge prikupljanja mješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada zapodručje Grada Gospića i usluge povezane s tom javnom uslugom kojom je propisan način odlaganjamješanog i biorazgradivog komunalnog otpada i drugih vrsta otpada, u dijelu koji se odnosi na postupanje skomunalnim otpadom. U nastavku izlaganja pojasnio je odredbe koje se mijenjaju predloženom Odlukom teje istaknuo da se osim navedenog Odluka usklađuje i u dijelu koji se odnosi na držanje domaćih životinja ikućnih ljubimaca a u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.Nije bilo rasprave.
Jednoglasno sa 17 glasova „za” usvojena je ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM

REDU.

Ad – 8Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2018. godinuPredlagatelj: Gradonačelnik Grada GospićaIzvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆNije bilo rasprave.
Jednoglasno sa 17 glasova „za” usvojena je ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U

ŠKOLSTVU ZA 2018. GODINU.

Ad – 9Prijedlog Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja nanefinancijskoj imovini za 2018. godinuPredlagatelj: Gradonačelnik Grada GospićaIzvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆNije bilo rasprave.
Jednoglasno sa 17 glasova „za” usvojena je ODLUKA O PLANU RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE

DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI ZA 2018. GODINU.

Ad – 10Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2018. godinuPredlagatelj: Gradonačelnik Grada GospićaIzvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆNije bilo rasprave.
Jednoglasno sa 17 glasova „za” usvojena je ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠAVANJU

PRORAČUNA GRADA GOSPIĆA ZA 2018. GODINU.

Ad – 11Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređajakomunalne infrastrukture za 2017. godinu
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Predlagatelj: Gradonačelnik Grada GospićaIzvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆNije bilo rasprave.
Jednoglasno sa 17 glasova „za” usvojen je ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU

PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU.

Ad – 12Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalneinfrastrukture za 2017. godinuPredlagatelj: Gradonačelnik Grada GospićaIzvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆNije bilo rasprave.
Jednoglasno sa 17 glasova „za” usvojen je ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU

PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU.

Ad – 13Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objektedruštvenih djelatnosti za 2017. godinuPredlagatelj: Gradonačelnik Grada GospićaIzvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆNije bilo rasprave.
Jednoglasno sa 17 glasova „za” usvojen je ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU

PROGRAMA RADOVA KAPITALNIH ULAGANJA U OBJEKTE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI ZA 2017. GODINU.
Ad – 14Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje kuća istanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić za 2017. godinuPredlagatelj: Gradonačelnik Grada GospićaIzvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆNije bilo rasprave.
Jednoglasno sa 17 glasova „za”, usvojen JE ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU

PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE KUĆA I STANOVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČJU
POSEBNE DRŽAVNE SKRBI ZA GRAD GOSPIĆ ZA 2017. GODINU.

Ad – 15Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade zazadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2017. godinuPredlagatelj: Gradonačelnik Grada GospićaIzvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆNije bilo rasprave.
Jednoglasno sa 17 glasova „za”, usvojen je ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU
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PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U
PROSTORU NA PODRUČJU GRADA GOSPIĆA ZA 2017. GODINU.

Ad – 16Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskogdoprinosa za 2017. godinuPredlagatelj: Gradonačelnik Grada GospićaIzvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆNije bilo rasprave.
Jednoglasno sa 17 glasova „za”, usvojen JE ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU

PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2017. GODINU.

Ad – 17Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Gospića za2017. godinuPredlagatelj: Gradonačelnik Grada GospićaIzvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆNije bilo rasprave.
Jednoglasno sa 17 glasova „za”, usvojen je ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU

PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA GOSPIĆA ZA 2017. GODINU.

Ad – 18Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovimauklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za spriječavanje odbacivanja otpada u okoliš iuklanjanje otpada odbačenog u okoliš za 2017. godinuPredlagatelj: Gradonačelnik Grada GospićaIzvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆNije bilo rasprave.
Jednoglasno sa 17 glasova „za”, usvojen je ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O LOKACIJAMA I

KOLIČINAMA ODBAČENOG OTPADA, TROŠKOVIMA  UKLANJANJA ODBAČENOG OTPADA I PROVEDBI MJERA ZA
SPRIJEČAVANJE ODBACIVANJA OTPADA U OKOLIŠ I UKLANJANJE OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ ZA 2017.
GODINU.

Ad – 19Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera spriječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacijena kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području Grada GospićaPredlagatelj: Gradonačelnik Grada GospićaIzvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆNije bilo rasprave.
Jednoglasno sa 17 glasova „za”, usvojena je ODLUKA O PROVEDBI POSEBNIH MJERA SPRIJEČAVANJA

ODBACIVANJA OTPADA U ODNOSU NA LOKACIJE NA KOJIMA JE U VIŠE NAVRATA UTVRĐENO NEPROPISNO
ODBACIVANJE OTPADA NA PODRUČJU GRADA GOSPIĆA .
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Ad – 20Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o provođenju postupka sklapanja Sporazuma oprivremenom prijenosu obavljanja poslova iz nadležnosti Grada Gospića na Ličko-senjsku županijuPredlagatelj: Gradonačelnik Grada GospićaIzvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆNije bilo rasprave.
Jednoglasno sa 17 glasova „za” usvojena je ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O

PROVOĐENJU POSTUPKA SKLAPANJA SPORAZUMA O PRIVREMENOM PRIJENOSU OBAVLJANJA POSLOVA IZ
NADLEŽNOSTI GRADA GOSPIĆA NA LIČKO-SENJSKU ŽUPANIJU.

Ad – 21Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih sliste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gospića za 2018. godinuPredlagatelj: Gradonačelnik Grada GospićaIzvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆNije bilo rasprave.
Jednoglasno sa 17 glasova „za” usvojena je ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA

FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I ČLANOVA IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA ZASTUPLJENIH U
GRADSKOM VIJEĆU GRADA GOSPIĆA ZA 2018. GODINU.

Ad – 22Prijedlog Odluke o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u 2018. godiniPredlagatelj: Gradonačelnik Grada GospićaIzvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
Jednoglasno sa 17 glasova „za”, usvojena je ODLUKA O BROJU I VRSTI JAVNIH PRIZNANJA GRADA

GOSPIĆA U 2018. GODINI.

Ad – 23Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika uupravnim tijelima Grada GospićaPredlagatelj: Gradonačelnik Grada GospićaIzvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆNije bilo rasprave.
Jednoglasno sa 17 glasova „za” usvojena je ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA

OBRAČUN PLAĆA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIM TIJELIMA GRADA GOSPIĆA.

Ad – 24Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Gospića za razdoblje srpanj-prosinac 2017. godine i donošenjeZaključka o primanju na znanje IzvješćaPredlagatelj: Gradonačelnik Grada Gospića
Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ – obrazlažući svoje polugodišnje Izvješće ukratko je istaknuo da je kao
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gradonačelnik svakodnevno sudjelovao u svim kolegijima sa svojim zamjenicima, stručnim službama islužbama Grada. Donesao je 57 odluka te je na donošenje Gradskom vijeću upućena 54 odluka. Radgradonačelnika je javan i zasigurno je najtransparentnji u povijesti Grada što se je moglo vidjeti temeljemdavanja na uvid prijedloga akata vijećnicima prije samog upućivanja u proceduru donošenja kao i po prvi putstavljanjem prijedloga proračuna na javni uvid i raspravu. Smatra Grad Gospić jednim od najtransparentnijihgradova u RH, a učinkovitost gradske uprave uvelike ovisi o onome što je naslijeđeno. Osobno jenezadovoljan brzinom pada razvoja i vjeruje da će se isti do kraja godine zaustaviti te da će se pokrenutinapredak grada i otvaranje radnih mjesta što je prioritet izvršne vlasti.  Osvrće se na povišenje visineporodiljnih naknada sa 1.000 na 2.000 kn, na izmjene cijena korištenja usluga vrtića gdje su roditelji dobrimdijelom rasterećeni i na pripreme za državnu maturu koje su provodili profesori tehničkih znanosti sa FER-a.Nadalje ističe da je Grad sufinancirao prijevoz učenika, nabavu školskih udžbenika, osigurao božićne daroveza djecu, te iskazao posebnu brigu za predškolski odgoj, kulturu, socijalno ugrožene građane itd., a nastavit ćese i dalje održavanje glazbenih večeri i Rock scene u Gospiću za koju su mnogi rekli da će je gradonačelnikugasiti. Osvrće se i na kritike vezane za čišćenje prometnica te ističe da obzirom na količine padalina gradnikad bolje nije bio očišćen što će biti i ubuduće uz angažman gradskog komunalnog društva Komunalac uzpovoljnije uvjete. Nadalje se osvrće na odluku vezanu za prostorno planiranje te smatra da supravovremenim donošenjem iste neke stvari mogle biti već odrađene pa čak i u tijeku donošenje VII izmjene idopune prostornog plana.Dodaje da u daljnoj realizaciji ostaju i Akcijski planovi u poljoprivredi i ruralnom razvoju, te da ćedavanje poticaja biti prioritetno. Napominje da je održan i Advent (zimski sajam) koji je bio izuzetnouspješan. Vezano za prigovore da se gradonačelnik ne sastaje s važnim osobama ističe da je samo u prosincuodržao sedam sastanaka s ministrima Vlade RH s kojima postoji vrlo dobra suradnja pa čak i osobnaprijateljstva.
PETAR KRMPOTIĆ – smatra da ne treba secirati predmetno izvješće gradonačelnika, niti odnosegradonačelnika i Gradskog vijeća, međutim bitnim smatra činjenicu izglasavanja proračuna kojim jegradonačelniku data potpora za rad u ovoj godini te mu želi svako dobro. Ovdje se radi o političkoj utakmici igradonačelnik je osoba od interesa i javna osoba koja je u funkciji gradonačelnika cijeli dan. Dodaje da ćeKlub podržati sve one prijedloge koji su na korist Grada. Krajnju ocjenu rada gradonačelnika kao i gradskogvijeća dat će građani odnosno birači.
Nakon kraće provedene rasprave, jednoglasno sa 17 glasova „za”, usvojen je ZAKLJUČAK O

PRIMANJU NA ZNANJE IZVJEŠĆA GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA ZA RAZDOBLJE SRPANJ-PROSINAC 2017.
GODINE.

Ad – 25Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01 do 31. siječnja, od 01. do 28.veljače i od 01. do 31. ožujka 2018. godine i donošenje Zaključaka o primanju na znanje Izvješća
Izvjestitelj: KRISTINA PRŠA - sredstva iz proračunske zalihe u razdoblju od 01.01.-31.01.2018. godineutrošena su kako slijedi: Grad Gospić - 1.000 kn - isplata financijskih sredstava roditelju prvog novorođenogdijeteta u 2018. g., Župi Navještenja blažene djevice Marije - 500 kn za podmirenje troškova redovnedjelatnosti, V.T. - 2.000 kn za podmirenje troškova najma stana, O.C.T. - 1.000 kn za podmirenje troškovakupnje odjeće i higijenskih potrebština za dijete V.T. koji ide na operaciju u Klinički bolnički centar Zagreb,Kliniku za ortopediju, M. J. - 10.000 kn za podmirenje troškova štete nastale uslijed vremenske nepogode nakrovištu staje, Gimnaziji Gospić - 1.000,00 za podmirenje troškova organizacije maturalne zabave šk. godine2017/2018 za učenike 4a, 4b i 4c razreda. U siječnju ukupno je utrošeno 15.500 kn.Sredstva iz proračunske zalihe u razdoblju od 01.02.-28.02.2018. godine utrošena su kako slijedi: S. G.- 1.500 kn za sufinanciranje troškova tiskanja knjige "Priručnik za život”, MO ŽABICA - 5.000 kn zasufinanciranje troškova organizacije tradicionalnog maskembala, MNK "Lika šport" - 1.500 kn za podmirenje
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troškova organizacije malonogometnog turnira "Mario Karić - Kary", M.M. - 1.000 kn za sufinanciranjetroškova putovanja sina R. J. na internacionalno klavirsko natjecanje Sonus V. kategorija u Križevce, Lika pressNIO - 2.000 kn za sufinanciranje troškova novog izdanja Ričnika Ličke ikavice, K. Ž. - 3.000 kn za sufinanciranjetroškova školovanja, B. P. - 1.000 kn za podmirenje osnovnih životnih potreba. U veljači ukupno je utrošeno15.000 kn.Sredstva iz proračunske zalihe u razdoblju od 01.03.-31.03.2018. godine utrošena su kako slijedi: K. B.- 4.020,79 kn za kupnju ortopedskog pomagala za sina koji je djete s poteškoćama u razvoju, Gimnaziji Gospić- 750 kn za financiranje troškova prijevoza sudionika međužupanijskog stručnog skupa za stručne suradnikepedagogije u MC "Nikola Tesla" Smiljan, M. D. - 9.552,13 kn za podmirenje dijela troškova obnove kupaonezbog teških uvjeta života. U ožujku ukupno je utrošeno 14.322,92 kn.Nakon što je pročitano predmetno Izvješće jednoglasno sa 17 glasova „za”doneseni su slijedećiZaključci:
* ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE IZVJEŠĆA O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE ZA

RAZDOBLJE OD 01. DO 31. SIJEČNJA 2018. GODINE,
* ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE IZVJEŠĆA O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE ZA

RAZDOBLJE OD 01. DO 28. VELJAČE 2018. GODINE,
* ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE IZVJEŠĆA O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE ZA

RAZDOBLJE OD 01. DO 31. OŽUJKA 2018. GODINE.Na samom kraju sjednice gradonačelnik g. Starčević zahvalio se je svim vijećnicima na konstruktivnojsuradnji te ističe da želi zajedništvo i suradnju za boljitak ovoga  Grada.Predsjednik Vijeća g. Radošević upoznaje nazočne da je zaprimio predstavku gđe. Vesne Bunčić  naodluku Upravnog  vijeća o imenovanju ravnatelja Muzeja Like Gospić u kojoj se između ostalog postavlja ipitanje nadležnosti imenovanja ravnatelja. Stoga pita gradonačelnika može li nazočne izvjestiti o istome?Zamjenica gradonačelnika gđa. Prša odgovorila je da je gđa. Bunčić uistinu uputila  predstavkuGradonačelniku i Gradskom vijeću na postupak natječaja za izbor ravnatelja Muzeja Like Gospić. Grad je većpočeo postupati prema predmetnoj predstavci, zatraženo je očitovanje stručnog vijeća, Muzejskog vijeća,kopirana je kompletna natječajna dokumentacija i preuzeti su tonski zapisi sa sjednica stručnog i muzejskogvijeća. Dodaje da je Ministarstvu kulture i Ministarstvu uprave upućen upit o nadležnosti imenovanjaravnatelja.O utvrđenim činjenicama bit će upoznato i Gradsko vijeće.Sjednica završila s radom u 18.30 sati.KLASA: 023-01/18-01/7URBROJ: 2125/01-01-18-02Gospić, 20. travnja 2018. godineZAPISNIČAR PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆAMandica Ratković, v.r. GRADA GOSPIĆAPetar Radošević,v.r.


