
II.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u “Službenom vjesniku Grada Gospića”. 

Klasa: 023-08/15-01/06
Urbroj: 2125/01-01-16-11
Gospić, 08. ožujka 2016. godine

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih 
aktivnosti i izborne promidžbe („NN“ br. 24/11, 61/11, 
27/13, 2/14 - Odluka), temeljem Odluke o financiranju 
političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe 
birača („Službeni vjesnik Grada Gospića“ 5/12, 6/13) i 
članka 33. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13 – 
p.t, 7/15), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici 
održanoj 08. ožujka 2016. godine, donijelo je

O D L U K U 
o raspoređivanju sredstava za financiranje 

političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću 
Grada Gospića za 2016. godinu

Članak 1. 

 Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad 
političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću 
Grada Gospića (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) 
osigurana u Proračunu Grada Gospića  za  2016. godinu  
u iznosu od 130.000,00 kn.

Članak 2. 

 Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na 
način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog 
člana u Gradskom vijeću tako da pojedinoj političkoj 
stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih 
članova  u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća. 
Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastu-
pljenog spola političkoj stranci pripada i pravo na 
naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog po svakom 
članu Gradskog vijeća iz stavka 1. ovog članka.

Članak 3. 

 Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se iznos 
sredstava od 7,471,27 kuna. 
 Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog 
spola utvrđuje se naknada u iznosu od  747,12 kuna.

Članak 4. 

 Primjenom članka 2. ove Odluke političkim stranka-
ma zastupljenim u Gradskom vijeću raspoređuju se 
sredstva u iznosima kako slijedi: 

 - Hrvatska demokratska zajednica
  (6 članova i 1 članica)                       53.046,00 kn,
 - Hrvatska seljačka stranka
  (1 član)                                              7.471,27 kn,
 - Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević
  (1 članica)                                          8.218,39 kn,
 - Hrvatska stranka prava
  (2 člana)                                          14.942,52 kn,

 - Hrvatska socijalno liberalna stranka
  (2 člana i 1 članica)                          23.160,91 kn,
 - Hrvatska narodna stranka
  (1 član)                                              7.471,27 kn,
 - Socijaldemokratska partija Hrvatske 
  ( 1 član i 1 članica)                            15.689,64 kn.
     

Članak 5. 

 Sredstva iz članka 4. ove Odluke doznačuju se na 
račun političkih stranaka tromjesečno u jednakim 
iznosima. 

Članak 6. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana 
objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića“.

Klasa: 402-01/16-06/12
Urbroj: 2125/01-01-16-03
Gospić, 08. ožujka 2016. godine

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 9. stavak 2. Zakona o pogrebničkoj 
djelatnosti („Narodne novine broj 36/15) i članka 33. 
Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada 
Gospića" br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 02/13, 3/13 - 
pročišćeni tekst i 7/15), Gradsko vijeće Grada Gospića 
na sjednici održanoj dana 08. ožujka 2016. godine 
donosi

O D L U K U
o određivanju poslova prijevoza pokojnika i 

pogrebničkih usluga koji se financiraju iz 
proračuna Grada Gospića  

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

 Ovom Odlukom utvrđuju se poslovi prijevoza 
pokojnika i pogrebničkih usluga koji se financiraju iz 
proračuna Grada Gospića (u daljnjem tekstu: Grad) te 
način i postupak za povjeravanje obavljanja tih poslova 
fizičkim i pravnim osobama na temelju pisanog ugovor 
na području Grada Gospića. 

I I .  O B AV L J A N J E  P O S L O VA P R I J E V O Z A 
P O K O J N I K A  K O J I  S E  F I N A N C I R A J U  I Z 
PRORAČUNA GRADA NA TEMELJU PISANOG 
UGOVORA 

Članak 2.

 Poslovi prijevoza pokojnika koji se financiraju iz 
proračuna Grada na temelju pisanog ugovora su:
 - poslovi preuzimanja i prijevoz umrle osobe ili 
  posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne 
  patalogije ili sudske medicine, za koje nije moguće
  utvrditi uzrok smrti bez obdukcije;
 - pogrebničke usluge za osobe umrle bez naslje-
  dnika i bez imovine iz koje se mogu namiriti 
  troškovi pogrebničkih usluga.

Članak 3.

 Poslovi prijevoza pokojnika i pogrebničke djelatno-sti 
iz članka 2. ove Odluke povjeravaju se pravnoj i fizičkoj 
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osobi registriranoj za obavljanje pogrebničke djelatnosti 
pisanim ugovorom o obavljanju tih poslova nakon 
provedenog postupka javnog natječaja.
 
III. NAČIN  PROVEDBE POSTUPKA
 

Članak 4.

 Za provedbu postupka javnog natječaja za 
obavljanje poslova iz članka 2. ove Odluke na 
odgovarajući način primijenit će se odredbe  Odluke o 
uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja 
komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora 
odnosno davanjem koncesije  („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ broj 3/15). 
   
IV. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 5.

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 

Klasa: 363-02/16-01/01
Urbroj: 2125/01-01-16-03
Gospić, 08. ožujka 2016. godine

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 13. stavak 7. Zakona o zaštiti od 
požara („Narodne novine“ broj 92/10) i članka 33. Statuta 
Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 
7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13 – p.t. i 7/15), Gradsko 
vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 08. 
ožujka 2016. godine donosi

O D L U K U
o prihvaćanju (usklađenju) Procjene ugroženosti 

od požara i tehnoloških eksplozija Grada Gospića i 
donošenju Plana zaštite od požara Grada Gospića

 
 Članak 1.

 Prihvaća se (usklađenje) Procjene ugroženosti od 
požara i tehnoloških eksplozija Grada Gospića i Plan 
zaštite od požara Grada Gospića.

Članak 2.

 (Usklađenje) Procjene ugroženosti od požara i 
tehnoloških eksplozija Grada Gospića i Plan zaštite od 
požara Grada Gospića izradila je tvrtka Alfa Atest d.o.o. 
iz Splita u skladu s Pravilnikom o izradi procjene 
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te 
sukladno Pravilniku o sadržaju plana zaštite od požara i 
tehnoloških eksplozija.

Članak 3.

 (Usklađenje) Procjene ugroženosti od požara i 
tehnoloških eksplozija Grada Gospića i Plan zaštite od 
požara Grada Gospića sastavni su dijelovi ove Odluke. 

Članak 4.

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića".

Klasa: 214-02/16-01/01
Urbroj: 2125/01-01-16-03
Gospić, 08. ožujka 2016. godine

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 33. Statuta Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 
1/12, 2/13, 3/13 – p.t., 7/15) i članka 4. Odluke o javnim 
priznanjima Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 2/09), Gradsko vijeće Grada Gospića na 
sjednici održanoj dana 08. ožujka 2016. godine donijelo 
je

O D L U K U 
o broju i vrsti javnih priznanja 
Grada Gospića u 2016. godini

I

 Ovom Odlukom utvrđuje se broj i vrsta javnih 
priznanja koja Grad Gospić može dodijeliti u 2016. 
godini.

II

 Grad Gospić u 2016. godini može dodijeliti:
 - najviše 5 (pet) javnih priznanja „Priznanje Grada 
  Gospića“,
 - najviše 1 (jedno) javno priznanje „Nagrada Grada 
  Gospića“.

III

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

Klasa: 061-01/16-01/01
Urbroj: 2125/01-01-16-03
Gospić, 08. ožujka 2016. godine

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 9. i članka 12. Zakona o naseljima 
(„Narodne novine“ br. 54/88)  i članka 33. Statuta Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 
5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13 - p.t. i 7/15), Gradsko vijeće 
Grada Gospića na sjednici održanoj dana 08. ožujka 
2016. godine donosi

O D L U K U
o izmjeni Odluke o određivanju

imena ulica i trgova u gradu Gospiću

Članak 1.

 U Odluci o određivanju imena ulica i trgova u gradu 
Gospiću („Službeni vjesnik Općine Gospić“ br. 1/92) u  
članku 1., stavku 1. alineja 42. mijenja se i glasi:
 „Osječka ulica, do sada ulica Milana Mandarića,“.

Članak 2.

 Zadužuje se Gradski upravni odjel za komunalnu 
djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša da 
postavi natpis s imenom ulice iz članka 1. ove Odluke.
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