
ČANGRIZAONICA, 20.03.2019. 

PITANJE:        Na koji način Grad Gospić dodjeljuje gradske stanove u najam? 

 

ODGOVOR:    GRADONAČELNIK KARLO STARČEVIĆ 

Poštovana slušateljice,  Grad Gospić dodjeljuje gradske stanove u 

najam sukladno Odluci o najmu stanova Službeni vjesnik Grada 

Gospića broj 1/10. Nažalost Grad Gospić trenutno nema svojih 

slobodnih stanova.  

 

PITANJE: Kako se financiraju Mjesni odbori na području grada Gospića odnosno 

koliko se ukupno sredstava izdvaja za troškove Mjesnih odbora? 

 

ODGOVOR:    GRADONAČELNIK KARLO STARČEVIĆ 

Poštovani Ivane, na području Grada Gospića djeluje 25 Mjesnih odbora 

koji neposredno sudjeluju u odlučivanju o lokalnim poslovima koji 

imaju utjecaj na svakodnevni život i rad građana. Kada je riječ o 

njihovu financiranju onda želim naglasiti da su Mjesni odbori 

proračunski korisnici Grada Gospića te se sredstva za njihove 

aktivnosti osiguravaju u okviru proračunskih rashoda pretežito 

Gradskog upravnog odjela za komunalnu djelatnost, graditeljstvo, 

stanovanje i zaštitu okoliša i to na temelju godišnjih programa rada.  

Za redovno poslovanje Mjesnih odbora u 2019.  u proračunu Grada 

Gospića osigurano je 145.275,00 kn, a za uređenje objekata 180.000,00 

kn. Kao što sam ranije spomenuo Vijeća mjesnih odbora su dužna 

dostaviti godišnji plan i program rada i sve sto je pristiglo na vrijeme i 

planirano u proračunu, biti će i realizirano. Tu prvenstveno mislim na 

obnovu prometnica, javne rasvjete, domova, mrtvačnice, groblja i kao 

i na provedbu različitih komunalnih akcija. 

 

 

 

 

 



PITANJE: Tko konkretno odrađuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata u gradu 

Gospiću? 

 

ODGOVOR:    GRADONAČELNIK KARLO STARČEVIĆ 

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području  Grada Gospića  

Odlukom o radnom vremenu u ugostiteljstvu na području Grada 

Gospića utvrđuje Gradsko vijeće Grada Gospića, sukladno Zakonu o 

ugostiteljskim djelatnostima. 

 

PITAJE: Može li gradonačelnik Starčević konkretno objasniti što se sve 

financira iz komunalne naknade koju plaćaju građani? 

 

ODGOVOR:    GRADONAČELNIK KARLO STARČEVIĆ 

Poštovana gđa. Ankica, komunalna naknada je novčano javno davanje 

koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture i prihod je 

proračuna lokalne samouprave.  

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Programu održavanja 

komunalne infrastrukture kojeg donosi jedinica lokalne samouprave 

od prihoda komunalne naknade financira se održavanje komunalne 

infrastrukture, koje obuhvaća održavanje nerazvrstanih cesta, javnih 

prometnih površina, javnih parkirališta, javnih zelenih površina, 

parkova, trgova, pločnika, dječjih igrališta, građevina i uređaja javne 

namjene, javne rasvjete, održavanja groblja i mrtvačnica, građevina 

namijenjenih obavljanju javnog prijevoza. 

 

PITANJE:  Postoji li mogućnost da se makadamski put u Vagancu  pazariškom 

malo popravi, pospe s novom podlogom pijeska? Slušateljica inače živi 

sama. 

ODGOVOR:    GRADONAČELNIK KARLO STARČEVIĆ 

Postoji mogućnost nasipanja makadamskog puta u Vagancu. Neka se 

slušateljica javi u Gradski upravni odjel za komunalnu djelatnost, 

stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg Stjepana Radiča 4, 

službeniku Draganu Jovanoviću ili na broj mobitela 098/417-694, te 

ostavi osobne podatke i lokaciju. 



 

PITANJE: Kad će se krenuti u čišćenje jaraka na području Trnovačkog Novosela? 

 

ODGOVOR:    GRADONAČELNIK KARLO STARČEVIĆ 

Molimo slušateljicu da nam reče gdje točno, ali to učinite putem 

predsjednika Vašeg nadležnog Mjesnog odbora gospodina Jure 

Vujinovića. 

 

PITANJE: Tijekom proljeća i jeseni veliki problem stvaraju Suvaja i potok koji se 

čak preljeva preko ceste i sve poplavi (žita i slično). Kad će se malo 

vremena posvetiti i ovom problemu za stanovnike Brušana? 

 

ODGOVOR:    GRADONAČELNIK KARLO STARČEVIĆ 

Poštovana slušateljice, upoznati smo sa navedenim problemom, ali 

vodni tokovi su u nadležnosti Hrvatskih voda. Uskoro ćemo napraviti 

uvid na terenu kada uskladimo termine sa predstavnicima Hrvatskih 

voda Rijeka i pokušati u što kraćem vremenu riješiti Vaš gorući 

problem. 

 

PITANJE: Što će dalje biti s postavljanjem rasvjete u Vrepcu i Mogoriću? Kad će 

se krenuti s postavljanjem toga? 

 

ODGOVOR:    GRADONAČELNIK KARLO STARČEVIĆ 

 Imamo problem u samo jednom dijelu jer nedostaje peta žica. Obišli 

smo teren i dogovorili sa HEP-om ugradnju pete žice kako bi i taj dio 

naselja dobio javnu rasvjetu. Sve drugo je već odrađeno 

 

PITANJE: Plaćaju se električna struja i komunalije, a stanovnici starije životne 

dobi (većinom) samo nekoliko metara izvan Perušića, u Baketićima 

nemaju struje? Koji je razlog tomu i zašto se ne vodi računa o 

stanovnocima u Baketićima? 

 



ODGOVOR:     OPĆINA PERUŠIĆ 

Nastavno na upit slušateljice s područja Općine Perušić dajemo 

sljedeće očitovanje; 

Prije svega mislimo da je slušateljica prilikom postavljanja pitanja 

mislila na javnu rasvjetu,a ne na struju. Dakle, činjenica je da mještani 

u Ulici Baketići u Perušiću imaju struju.  

Nadalje, vezano za gašenje  javne rasvjete posebno ističemo da se u 

ulici Baketići javna rasvjeta gasi istovremeno sa  ostalim rasvjetnim 

tijelima na području naselja Perušić osim državne ceste 50 (Ulica Zr. i 

Frankopana, Trg popa Marka Mesića, Ulica S. Radića) u kojima gori 

cijelu noć. 

Napominjemo da na području Općine Perušić ima više od 1500 

rasvjetnih tijela. Općina unutar nekoliko zadnjih godina iz sredstava 

naplaćene komunalne naknade između ostalog zamjenjuje rasvjetna 

tijela sa natrij volframovih rasvjetih tijela na led rasvjetna tijela, plaća 

račune prema HEP-u, održava, nadograđuje i kontrolira mrežu itd. 

Da bi cijene komunalne naknade za cjelokupno građanstvo na 

području Općine Perušić ostale na postojećim razinama, Općina je 

primorana gasiti javnu rasvjetu. 

 

 


