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 Na temelju odredbe članka 82. Stavak 2. Pravilnika 
o proračunskom računovodstvu i računskom planu 
(„Narodne novine“ br. 124/14 i 115/15) 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 07. srpnja 2016. godine donijelo je 

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja 

za 2015. godinu

Članak 1.

 Ovom se Odlukom utvrđuje rezultat poslovanja, 
raspodjela rezultata poslovanja i način pokrića manjka 
prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju 
Proračuna Grada Gospića za 2015. godinu u iznosu od 
1.970.948,18 kuna, koji se sastoji od prenesenog viška 
prihoda iz prethodnih godina u iznosu 876.910,17 kuna 
i manjka prihoda ostvarenog u 2015. godini u iznosu od 
2.847.858,35 kuna.

Članak 2.

 Stanja na osnovnim računima podskupine 922 koja 
su iskazana u godišnjim nancijskim izvještajima za 
2015. godinu, na dan 31. prosinca 2015. godine 
utvrđena su kako slijedi:

 Ostvarenim viškom prihoda poslovanja u iznosu od 
7.746.063,59 kn  na računu 92211 pokrit će se manjak 
primitaka od nancijske imovine u iznosu 1.004.798,00 
kn na računu 92223 i dio manjka prihoda od 
nenancijske imovine na računu 92222 u iznosu od 
6.741.265,59 kn, te manjak prihoda i primitaka za 
prijenos u slijedeće razdoblje iznosi 1.970.948,18 kn (u 
daljnjem tekstu: preneseni manjak).

Članak 3.

 Dio prenesenog manjka iz članka 2. Odluke u 
iznosu od 500.000,00 kn pokrit će se iz prihoda 
poslovanja tekuće godine i planirati Izmjenama i 
dopunama Proračuna Grada Gospića za 2016. godinu, 
dok će se plan mjera za pokriće preostalog dijela 
prenesenog manjka u iznosu od 1.470.948,18 kuna 
donijeti do kraja 2016. godine.

Članak 4.

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

Klasa: 400-06/16-01/21
Urbroj: 2125/01-01-16-03
Gospić, 07. srpnja 2016. godine               

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

Petar Radošević, v.r.

Broj 
računa

Naziv računa
Stanje 

31.12.2015.

92211
Preneseni višak prihoda poslovanja
Višak prihoda poslovanja 2015.

876.910,17
6.869.153,42

92222 Manjak prihoda od nenancijske imovine -8.712.213,77

92223 Manjak primitaka od nancijske imovine -1.004.798,00

Manjak prihoda i primitaka za prijenos 
u slijedeće razdoblje -1.970.948,18
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 Temeljem odredbi članka 14. Zakona o Proračunu 
(„Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) 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 dana 07. srpnja 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna 

Grada Gospića za 2016. godinu

Članak 1.

 U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Gospića 
za 2016. godinu („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 
08/15 ), u članku 19., stavak 3. mijenja se i glasi:
 „Grad Gospić planira novo zaduženje u 2016. godini 
za završetak kapitalnog projekta Izgradnja gradske 
tržnice Gospić do iznosa od 4.000.000 kn. Očekivani 
iznos ukupnog duga na kraju proračunske godine je 
5.519.585 kn.“

Članak 2.
 
 Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana 
objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 

Klasa: 400-06/15-01/12
Urbroj: 2125/01-01-16-08
Gospić, 07.  srpnja 2016. godine

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 67. stavka 4. Zakona o vodama 
(„Narodne novine" broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14), a 
po prethodnom mišljenju Hrvatskih voda KLASA: 325-
04/15-01/0109, URBROJ: 374-23-4-16-6 od 
30.05.2016. godine, te članka 33. Statuta Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića" broj 7/09, 
5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13 - pročišćeni tekst i 7/15), 
Gradsko vijeće Grada Gospića, na sjednici održanoj 
dana 07. srpnja 2016. godine donosi

ODLUKU 
o odvodnji otpadnih voda 

na području Grada Gospića

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 Ovom se Odlukom utvrđuju:
 • Način odvodnje otpadnih voda na području Grada 
  Gospića,
 • Način odvodnje onečišćenih oborinskih voda koje 
  se ne ispuštaju u sustav javne odvodnje,
 • Zemljopisni podaci o mjestu ispuštanja otpadnih 
  voda iz sustava javne odvodnje u ti jela 
  površinskih voda,
 • Uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima na 
  kojima jest i na kojima nije izgrađen sustav javne 
  odvodnje,
 • Podaci o nadležnostima održavanja sustava 
  javne odvodnje,
 • Granične vrijednosti emisija otpadnih voda,

 • Uvjeti održavanja bioloških uređaja za pročišća-
  vanje sanitarnih otpadnih voda, održavanja i 
  pražnjenja sabirnih i septičkih jama,
 • Upućivanje na obvezu priključenja na građevine 
  javne odvodnje sukladno Odluci o priključenju na 
  komunalne vodne građevine i Općim i tehničkim 
  uvjetima isporuke vodnih usluga,
 • Način i uvjeti davanja koncesije za pražnjenje 
  sabirnih i septičkih jama,
 • Nadzor nad provođenjem ove Odluke, te
 • Prijelazne i završne odredbe.

Članak 2.

 Pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeća 
značenja:
 • Mali uređaji za pročišćavanje sanitarnih otpadnih 
  voda su uređaji za pročišćavanje otpadnih voda 
  kapaciteta do 50 ES,
 • Mješoviti sustav odvodnje je sustav kojim se istim 
  kanalima odvode sanitarne, tehnološke i 
  oborinske vode,
 • Razdjelni sustav odvodnje je sustav kod kojeg se 
  oborinske vode odvode sustavom oborinske 
  odvodnje odvojeno od sustava javne odvodnje 
  kojim se odvode sanitarne i tehnološke otpadne 
  vode,
 • Kanalizacijski priključak je dio sustava javne 
  odvodnje od kolektora do priključnog okna,
 • Priključno okno je mjesto u kojem je moguće vršiti 
  kontrolu funkcionalnost i  kanal izaci jskog 
  priključka, mjeriti protok i uzimati uzorke za 
  kontrolu kvalitete otpadnih voda,
 • Revizijsko ili kontrolno okno je mjesto u kojem se 
  vrši kontrola i održavanje cjevovoda sustava 
  javne, odnosno interne odvodnje,
 • Septička jama il i  taložnica je građevina 

3 3  minimalnog korisnog volumena 3m  + 0,3 m  za 
  svaki ES iznad 5 ES za prikupljanje sanitarnih 
  otpadnih voda i biorazgradivih tehnoloških 
  otpadnih voda do kapaciteta navedenih u čl. 28. 
  ove Odluke s vodonepropusnim stjenkama i 
  dnom koja se sastoji od više komora u funkciji 
  taložnice i preljeva nakon čega se tako pročišće-
  ne otpadne vode upuštaju u prijemnik,
 • Sabirna jama je jednokomorna ili dvokomorna 
  vodonepropusna građevina minimalnog korisnog 

3 3  volumena 20 m   ili 0,12 m /ES/dan bez preljeva i 
  ispusta za prikupljanje sanitarnih i tehnoloških 
  otpadnih voda.

Članak 3.

 Područje Grada Gospića obuhvaća aglomeraciju 
Gospić i aglomeraciju Lički Osik te sva ostala naseljena 
mjesta izvan navedenih aglomeracija. 
 Područje aglomeracije Gospić čine naselja Gospić, 
Kaniža Gospićka i Žabica, a područje aglomeracije 
Lički Osik čini naselje Lički Osik.
 Granice aglomeracija na području Grada Gospića 
ucrtane su na preglednoj karti koja je sastavni dio ove 
Odluke, ali se ne objavljuje u službenom glasilu. 

Članak 4.

 Otpadne vode s područja aglomeracija ispuštaju se 
u sustave javne odvodnje i dovode do:
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 • uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i 
  ispuštaju putem ispusta u vodotok rijeke Novčice 
  – aglomeracija Gospić;
 • septičke taložnice i ispuštaju putem ispusta u 
  vodotok potoka Balatin – aglomeracija Lički Osik.

 Objekti unutar aglomeracija koji nisu priključeni na 
sustave javne odvodnje i objekti u naseljima bez 
sustava javne odvodnje, svoje otpadne vode 
zbrinjavaju putem individualnog sustava odvodnje i 
pročišćavanja.

Članak 5.

 Djelatnost javne odvodnje na području Grada 
Gospića obavlja javni isporučitelj vodne usluge 
USLUGA d.o.o. sa sjedištem u Gospiću, Bužimska 10 
(u daljnjem tekstu: JIVU).
 Djelatnost javne odvodnje u dijelu koji se odnosi na 
pružanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama 
mogu obavljati, osim javnog isporučitelja vodne usluge, 
i pravne ili zičke osobe na temelju dobivene koncesije 
sukladno odredbama poglavlja IX. ove Odluke i 
odredbama zakona kojim se uređuju vode.

Članak 6.

 Korisnik sustava javne odvodnje obvezan je plaćati 
cijenu za vodne usluge javne odvodnje nakon 
priključenja na sustav javne odvodnje.
 Visinu cijene za vodne usluge javne odvodnje 
odlukom određuje isporučitelj vodnih usluga sukladno 
Zakonu o vodama i s njim povezanim propisima.

II. NAČIN ODVODNJE OTPADNIH VODA S 
AGLOMERACIJE

1. Općenito

Članak 7.

 Odvodnja otpadnih voda obavlja se putem sustava 
odvodnje otpadnih voda koji se dijele na:
 • Sustav javne odvodnje;
 • Sustav interne odvodnje;
 • Sustav oborinske odvodnje.

2. Sustav javne odvodnje

Članak 8.

 Sustav javne odvodnje čine komunalne vodne 
građevine za javnu odvodnju kojima se prikupljaju i 
odvode komunalne otpadne vode do uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda ili septičke taložnice, 
odnosno do mjesta ispuštanja u prijemnik, zajedno s 
pripadajućim uređajima, objektima i opremom, koji čine 
tehničku, odnosno tehnološku cjelinu, a služe za zaštitu 
voda i tla od onečišćenja. 
 Prema načinu odvodnje sustav javne odvodnje u 
aglomeraciji Gospić je u najvećoj mjeri mješoviti i 
jednim dijelom razdjelni, dok je u aglomeraciji Lički Osik 
razdjelni.

3. Sustav interne odvodnje

Članak 9.

 Sustav interne odvodnje koji je spojen na sustav 
javne odvodnje preko kanalizacijskog priključka čine 
kanalizacijski vodovi s ili bez građevina za pročišća-
vanje otpadnih voda, crpne stanice i druge slične 
građevine za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda iz 
građevina i drugih nekretnina u kojima nastaju otpadne 
vode, do kanalizacijskog priključka na sustav javne 
odvodnje.

Članak 10.

 Ukoliko sustav interne odvodnje nije spojen na 
sustav javne odvodnje, sustav interne odvodnje čine 
kanalizacijski vodovi, crpne stanice i druge slične 
građevine za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda iz 
građevina i drugih nekretnina u kojima nastaju otpadne 
vode, septičke ili sabirne jame, odnosno odgovarajući 
uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s ispusnom i 
upojnom građevinom.

Članak 11.

 Otpadne vode ispuštaju se iz sustava interne 
odvodnje u sustav javne odvodnje preko kanaliza-
cijskog priključka.
 Na kanalizacijskom priključku se, u pravilu, nalazi 
priključno okno na mjestu spoja sustava interne 
odvodnje s priključkom na sustav javne odvodnje.
 Ukoliko na kanalizacijskom priključku nema 
priključnog okna, priključnim oknom smatra se 
revizijsko okno na sustavu javne odvodnje na koji se 
priključuje sustav interne odvodnje.
 Ukoliko ne postoji priključno okno na kanaliza-
cijskom priključku niti revizijsko okno na sustavu javne 
odvodnje, priključnim oknom smatra se zadnje 
revizijsko okno na sustavu interne odvodnje prije 
priključka na sustav javne odvodnje.

Članak 12.

 Javnom IVU mora biti osiguran nesmetan pristup do 
priključnog okna radi kontrole funkcionalnosti 
kanalizacijskog priključka, mjerenja protoka i uzimanja 
uzoraka za kontrolu kvalitete otpadnih voda.

Članak 13.

 Sustav interne odvodnje gradi i održava o svom 
trošku vlasnik građevine ili druge nekretnine u kojoj 
nastaju otpadne vode.

Članak 14.

 Spoj internog sustava odvodnje na priključno okno 
izvodi JIVU ili njegov ugovaratelj na zahtjev i o trošku 
vlasnika ili drugog zakonitog posjednika nekretnine 
koja se priključuje.
 Na traženje vlasnika građevine ili zakonitog 
posjednika nekretnine isporučitelj vodnih usluga može 
dopustiti da isti sam izvede radove (ili dio radova) koji su 
potrebni za priključenje građevine na sustav javne 
odvodnje, uz uvjet da se radovi koje on izvodi odnosno 
organizira, obave zakonito, prema tehničko - 
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tehnološkim uvjetima JIVU i pravilima struke, uz nadzor 
ovlaštene osobe JIVU.
 U slučaju iz stavka 2. ovog članka, postavljanje 
cijevi i druge opreme izvodi isključivo JIVU ili njegov 
ugovaratelj.

Članak 15.

 Vlasnici građevine ili zakoniti posjednici nekretnine 
koja se nalazi na nižoj gravitacijskoj točki od priključnog 
okna na sustav javne odvodnje priključuju interni sustav 
odvodnje putem odgovarajuće pumpe i tlačnog voda.
 Ako ne postoji mogućnost priključenja na sustav 
javne odvodnje, sustav interne odvodnje mora se, dok 
se ne steknu uvjeti za priključenje na sustav javne 
odvodnje, priključiti na sabirnu ili septičku jamu, 
odnosno prijemnik nakon pročišćavanja otpadnih voda 
na uređaju odgovarajućeg kapaciteta i stupnja 
pročišćavanja. 

4. Sustav oborinske odvodnje

Članak 16.

 Sustav oborinske odvodnje čine cjevovodi, 
zatvoreni ili otvoreni kanali, prirodna korita, slivnici i 
druge građevine kojima se oborinske vode prikupljaju, 
pročišćavaju i odvode u sustav javne oborinske 
odvodnje ili izravno u prijemnik.
 Građevine oborinske odvodnje iz stambenih 
zgrada, poslovnih i drugih prostora grade i održavaju 
njihovi vlasnici kao internu odvodnju na način da 
oborinske vode prikupljaju i ispuštaju unutar 
građevinskih čestica zgrada putem retencija i upojnih 
građevina. Nije dozvoljeno priključivanje interne 
odvodnje oborinskih voda na javni sustav odvodnje.
 Iznimno u nepovoljnim uvjetima izgradnje zgrada u 
odnosu na uvjete odvodnje (zgrade u zaštićenoj 
kulturno povijesnoj cjelini bez vrtova odnosno 
nedostatne površine za izgradnju upojnih građevina, 
depresije zgrade u odnosu na javno prometnu površinu 
uz zemljište nedovoljne upojne moći) moguće je uz 
dokaze o istom i pod uvjetima i uz suglasnost JIVU 
priključiti i oborinske vode zgrade.

III. N A Č I N  O D V O D N J E  O N E Č I Š Ć E N I H 
OBORINSKIH VODA KOJE SE NE ISPUŠTAJU U 
SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Članak 17.

 Odvodnja onečišćenih oborinskih voda obavlja se 
sukladno:
 • Odredbama zakona kojim se uređuju vode,
 • Odredbama odluke kojom se uređuje zaštita 
  izvorišta vode za piće, te
 • Odredbama ove Odluke.

Članak 18.

 U sustav oborinske odvodnje ne smiju se ispuštati 
sanitarne i tehnološke otpadne vode.

Članak 19.

 Onečišćene oborinske vode moraju se prije 
ispuštanja u prijemnik pročistiti putem pjeskolova, 
separatora i drugih sličnih uređaja za pročišćavanje.

Članak 20.

 Slivnici, linijske rešetke i slične građevine koje 
prihvaćaju onečišćene oborinske vode u sustav 
oborinske odvodnje moraju imati pjeskolov minimalne 

3zapremine 0,25 m , s dubinom, u pravilu, ne manjom od 
1 m.

Članak 21.

 Ulični slivnici se moraju postavljati na odgovara-
jućim razmacima koji omogućavaju prihvat oborinskih 
voda s gravitirajućih slivnih površina.

IV. Z E M L J O P I S N I  P O D A C I  O  M J E S T I M A 
ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA IZ SUSTAVA JAVNE 
ODVODNJE U TIJELA POVRŠINSKIH VODA

Članak 22.

 Otpadne vode iz aglomeracija na području jedinice 
lokalne samouprave ispuštaju se na sljedećim 
lokacijama po Gauss-Krugerovim koordinatama:

Aglomeracija Gospić  

Naziv objekta  Vrsta ispusta  
Gauss- Krugerove koordinate  

X  Y Z 

UPOV Gospić  Glavni ispust  4.933.617  5.530.910  556,2  

Rasteretno okno  Havarijski ispust (MM 410373-3)  4.933.397  5.530.468  551,7  

CS-1  Havarijski ispust (MM 410373-5)  4.933.219  5.529.564  552,7  

CS ''Čardak''  Havarijski ispust (MM 410373-4)  4.933.375  5.530.392  554,8  

CS ''Brioni''  Havarijski ispust (MM 410373-6)  4.933.300  5.530.070  552,4  

CS ''Balinovac''  Havarijski ispust (MM 410373-7)  4.934.125  5.530.715  556,0  

CS ''Čanić Gaj''  Havarijski ispust (MM 410373-8)  4.933.306  5.528.572  556,4  

CS ''Bolnica''  Havarijski ispust (MM 410373-9)  4.933.213  5.529.067  559,0  

Aglomeracija Lički Osik  

Naziv objekta  Vrsta ispusta  
Gauss- Krugerove koordinate  

X  Y Z 

Septička 
taložnica  

 

Glavni ispust  

 

4.939.336  

 

5.535.480  

 

564,2  
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V. UVJETI ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA NA 
PODRUČJIMA NA KOJIMA JEST I NA KOJIMA NIJE 
IZGRAĐEN SUSTAV JAVNE ODVODNJE

1. Općenito

Članak 23.

 U sustav javne odvodnje smiju se ispuštati otpadne 
vode sukladno:
 • Odredbama zakona kojim se uređuju vode;
 • Odredbama pravilnika kojim se propisuju 
  granične vrijednosti emisija otpadnih voda;
 • Vodopravnoj dozvoli za ispuštanje otpadnih 
  voda, odnosno rješenju o objedinjenim uvjetima 
  zaštite voda;
 • Odredbama odluke kojom se uređuje zaštita 
  izvorišta vode za piće;
 • Odredbama ove Odluke;
 • Odredbama akta koje izdaje javni isporučitelj 
  vodne usluge kojima se određuju granične 
  vrijednosti za KPKCr, BPK5, sulfate, kloride, 
  ukupni dušik i ukupni fosfor ovisno o stupnju 
  izgrađenosti i funkcionalnosti uređaja za pročiš-
  ćavanje otpadnih voda u kojem se pročišćavaju 
  otpadne vode.

Članak 24.

 Granične vrijednosti emisija u biorazgradivim 
tehnološkim otpadnim vodama za ispuštanje u sustav 
javne odvodnje su:
 KPK = 700 mg/lCr

 BPK  = 250 mg/l5

 pH = 6,5 – 9,5
 Ukupna ulja i masti= 100 mg/l
 Ukupni dušik = 50 mg/l
 Ukupni fosfor = 10 mg/l

 Granične vrijednosti emisija u sanitarnim otpadnim 
vodama za ispuštanje u sustav javne odvodnje se ne 
propisuju.
 JIVU može pojedinim gospodarskim korisnicima 
izdati akt u kojem im dopušta i više granične vrijednosti 
emisija od navedenih u stavku 1. ovog članka. 
 Pri tome JIVU ne smije dovesti rad sustava javne 
odvodnje, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i 
prijemnik pročišćenih otpadnih voda u opasnost.
 Kod određivanja graničnih vrijednosti emisija 
otpadnih voda JIVU mora uzeti u obzir slobodne 
kapacitete na sustavu javne odvodnje, tj. uređaju za 
pročišćavanje otpadnih voda.

2. Uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima na 
kojima je izgrađen sustav javne odvodnje

Članak 25.

 Prije ispuštanja u sustav javne odvodnje pročišća-
vaju se otpadne vode (predtretman otpadnih voda):
 • Procesnog (tehnološkog) porijekla u kojima 
  koncentracije opasnih i štetnih tvari prekoračuju 
  dopuštene granične vrijednosti emisija otpadnih 
  voda određene odredbama pravilnika kojim se 
  propisuju granične vrijednosti emisija otpadnih 
  voda ili aktom javnog isporučitelja vodne usluge, 
  preko odgovarajućih uređaja za pročišćavanje;

 • S uređenih površina za pranje vozila, mehani-
  čarskih i bravarskih radionica za popravak 
  motornih i drugih vozila, preko taložnica za krute 
  tvari i odjeljivača lakih tekućina;
 • Iz skladišta i pogona koji u svom proizvodnom 
  procesu skladište i/ili koriste ulja, masti, boje, 
  lakove, tekuće gorivo, otapala i slične tvari spe-
  cično lakše od vode, preko odgovarajućih 
  odjeljivača lakih tekućina;
 • Restorana i kuhinja javne prehrane s preko-
  mjernim sadržajem masnoće, ulja, krutih i 
  plivajućih ostataka hrane, putem odgovarajućih 
  odjeljivača masti i ulja.

 Obveznici izgradnje predtretmana dužni su iste 
redovno održavati i o tome voditi urednu pisanu 
evidenciju.

Članak 26.

 U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati 
otpadne tvari koje će same ili u kombinaciji s ostalim 
otpadnim vodama prouzročiti:
 • Nastanak toksične ili eksplozivne atmosfere;
 • Koroziju cjevovoda i opreme u sustavu 
  odvodnje;
 • Štetan utjecaj na sustav odvodnje i proces 
  obrade na uređaju za pročišćavanje otpadnih 
  voda;
 • Štetan utjecaj na ispuštanje te korištenje pročiš-
  ćenih otpadnih voda i mulja nastalog pročišća-
  vanjem otpadnih voda;
 • Iznenadno ili postupno zaustavljanje protoka 
  otpadnih voda u sustavu odvodnje, uslijed velike 
  naslage otpada, sedimenta ili velike količine ulja 
  i masti;
 • Kvar na crpnoj stanici koji može prouzrokovati 
  aktiviranje sigurnosnih ispusta crpne stanice ili 
  poplavu.

Članak 27.

 Fizičke i pravne osobe koje, sukladno članku 25. 
ove Odluke, moraju imati uređaj za predtretman 
otpadnih voda obvezne su najmanje jednom godišnja 
kontrolirati kvalitetu ispuštene pročišćene otpadne 
vode putem ovlaštenog laboratorija na pokazatelje 
prema pravilniku kojim se uređuju granične vrijednosti 
emisija otpadnih voda.  Ako se tako dogovori 
monitoring provodi JIVU na trošak vlasnika.
 Uzorkovanje pročišćenih i/ili nepročišćenih 
tehnoloških i ostalih otpadnih voda prije ispuštanja u 
sustav javne odvodnje obavlja se iz trenutačnog ili 
kompozitnog uzorka, odnosno, kako je to utvrđeno 
vodopravnim aktom i l i  okol išnom dozvolom. 
Uzorkovanje se obavlja tijekom trajanja radnog 
procesa i na obilježenom kontrolnom mjernom oknu, 
neposredno prije ispuštanja otpadne vode u sustav 
javne odvodnje ili prijemnik.
 Zahvaćeni uzorak otpadne vode mora biti 
reprezentativan.
 Fizičke i pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka 
dužne su čuvati analitička izvješća o kvaliteti otpadne 
vode najmanje 5 godina od dana uzorkovanja.
 Na zahtjev JIVU, zičke i pravne osobe iz stavka 1. 
ovoga članka dužne su analitička izvješća o kvaliteti 
otpadne vode dostaviti JIVU.

Stranica 142 Službeni vjesnik Grada Gospića Broj 04/16

na vrh



 Na zahtjev JIVU, zičke i pravne osobe iz stavka 1. 
ovoga članka dužne su nadležnim osobama JIVU 
omogućiti uzorkovanje i kontrolu otpadne vode na 
mjestu ispuštanja u javni sustav odvodnje te uvid u 
stanje održavanja uređaja predtretmana korisnika, 
naročito ukoliko kakvoća otpadne vode na priključku ne 
zadovoljava ili je utvrđen neki drugi poremećaj u 
sustavu javne odvodnje nakon priključka.

3. Uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima na 
kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje

Članak 28.

 Na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne 
odvodnje, otpadne se vode ispuštaju u prijemnik 
sukladno uvjetima utvrđenim u sljedećoj tablici. 

Tablica – Minimalni uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima nije 
                izgrađen sustav javne odvodnje

Otpadna 
voda

Opterećenje 
(ES) Izvan zone IV. zona III. zona II. zona

S
a
n

it
a
rn

a
*

septička taložnica septička taložnica septička taložnica sabirna jama

odgovarajući 
stupanj 
pročišćavanja

odgovarajući 
stupanj 
pročišćavanja

odgovarajući 
stupanj 
pročišćavanja

-

drugi stupanj 
pročišćavanja 

drugi stupanj 
pročišćavanja 

drugi stupanj 
pročišćavanja 

-

treći stupanj 
pročišćavanja 

treći stupanj 
pročišćavanja

treći stupanj 
pročišćavanja

-

T
e

h
n

o
lo

š
k

e
 

b
io

ra
zg

ra
d

iv
e

*

septička 
taložnica

septička 
taložnica

septička
 taložnica

sabirna jama

odgovarajući 
stupanj 
pročišćavanja

odgovarajući 
stupanj 
pročišćavanja

odgovarajući 
stupanj 
pročišćavanja

-

drugi stupanj 
pročišćavanja 

drugi stupanj 
pročišćavanja 

drugi stupanj 
pročišćavanja 

-

< 50

50-1.999

2.000 –10.000

> 10.000 ES  N/P**

< 50

51-1.999

2.000–10.000

> 10.000 ESN/P**

treći stupanj 
pročišćavanja 

treći stupanj 
pročišćavanja

treći stupanj 
pročišćavanja

-

* Opterećenje u ES  izraženo kao ES izračunava se na temelju najvišeg prosječnog tjednog opterećenja BPK5

   nepročišćenih otpadnih voda.

** Uzimajući u obzir vrijednosti: ES =11g/dan i ES =1,8 g/dan N P

Članak 29.

 Septičke taložnice i sabirne jame, odnosno uređaj 
za pročišćavanje otpadnih voda moraju biti izgrađeni 
sukladno uvjetima utvrđenim u propisima kojima se 
uređuje gradnja, uvjetima određenim u aktima kojima 
se odobrava gradnja te odredbama ove Odluke.

Članak 30.

 U septičke taložnice mogu se ispuštati sanitarne 
otpadne vode i biorazgradive tehnološke otpadne vode 
do kapaciteta navedenih u Tablici iz Članka 28. ove 
Odluke.
 Uvjeti ispuštanja otpadnih voda u sustav javne 
odvodnje primjenjuju se i na ispuštanje otpadnih voda u 
sabirne jame.

Članak 31.

 Oborinske i površinske vode ne smiju se ispuštati u 
septičke taložnice i sabirne jame.

Članak 32.

 Nije dozvoljeno ispuštanje sadržaja septičkih 
taložnica i sabirnih jama po javnim i drugim 
površinama, niti u sustav javne odvodnje.

Članak 33.

 Septičke taložnice i sabirne jame moraju imati otvor 
za čišćenje, crpljenje i odvoz otpadne vode te uzimanje 
uzoraka za kontrolu kakvoće otpadnih voda, zatvoren 
poklopcem minimalnih dimenzija 60x60 cm.

Članak 34.

 Septičke taložnice i sabirne jame prazni JIVU, 
odnosno pravna ili zička osoba koja ima koncesiju 
(nadalje: Koncesionar) za pružanje javne usluge 
čišćenja septičkih taložnica i sabirnih jama.

Članak 35.

 Javni isporučitelj vodne usluge vodi evidenciju 
čišćenja septičkih taložnica i sabirnih jama na području 
na kojem pruža navedenu uslugu.
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vode najmanje 5 godina od dana uzorkovanja.
 Zahvaćeni uzorak otpadne vode mora biti 
reprezentativan.

Članak 40.

 Sadržaj viška mulja iz malih bioloških uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda prazni i odvozi ovlaštena 
osoba (JIVU ili Koncesionar) na stanicu za prihvat 
sadržaja septičkih taložnica i sabirnih jama (fekalna 
stanica).

Članak 41.

 Septičke taložnice i sabirne jame moraju se nalaziti 
na mjestu do kojega je moguć pristup posebnim 
vozilima za pražnjenje sadržaja jame.
 Visinska razlika od dna septičke taložnice i sabirne 
jame do mjesta pristupa vozila iz prethodnog stavka ne 
smije biti veća od 5 m.
 Udaljenost od ulaznog okna u septičku i sabirnu 
jamu do mjesta pristupa vozila iz stavka 1. ove Odluke 
ne smije biti veća od 30 m.

Članak 42.

 JIVU u slučaju procjene da se radi o sadržaju koji 
sadrži opasne ili štetne tvari koje mogu poremetiti rad 
crpnih stanica i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
ili onečistiti prijemnik, ispitat će kvalitetu sadržaja 
septičkih taložnica i sabirnih jama na zikalno - 
kemijske i kemijske pokazatelje prije preuzimanja istog.

Članak 43.

 Sadržaj septičkih taložnica i sabirnih jama te višak 
mulja iz malih bioloških uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda prazne se u sustav javne odvodnje 
putem stanice za prihvat sadržaja septičkih i sabirnih 
jama na UPOV-u Gospić.

Članak 44. 

 Pravne osobe - vlasnici, odnosno drugi zakoniti 
posjednici internog sustava odvodnje otpadnih voda 
dužni su u roku od 5 godina od dana stupanja na snagu 
Pravilnika o tehničkim zahtjevima za građevine 
odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne 
kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišća-
vanja otpadnih voda (“Narodne novine“ broj 3/2011) 
iste podvrgnuti kontroli ispravnosti na svojstvo 
vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcio-
nalnosti.
 Nakon roka is stavka 1. ovog članka vlasnici internih 
sustava za odvodnju otpadnih voda dužni su provoditi 
kontrolu ispravnosti na svojstva iz stavka 1. ovog 
članka svakih 8 godina.
 Pravne osobe - vlasnici, odnosno drugi zakoniti 
posjednici internog sustava odvodnje otpadnih voda 
kontrolu ispravnosti iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka 
dužni su obavljati putem osobe koja ispunjava uvjete za 
obavljanje posebne djelatnosti za potrebe upravljanja 
vodama iz članka 220. točka 6. Zakona o vodama 
(“Narodne novine“ broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14), 
tj. za posebnu djelatnost – ispitivanje vodonepro-
pusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanja 
otpadnih voda, koja posjeduje rješenje o ispunjenju 

VI. NADLEŽNOST ODRŽAVANJA SUSTAVA JAVNE 
ODVODNJE

Članak 36.

 Komunalne vodne građevine za javnu odvodnju 
održava JIVU, prema Planu održavanja, na način da su 
iste trajno u stanju funkcionalne sposobnosti. 

VII. U V J E T I  O D R Ž AVA N J A B I O L O Š K I H 
UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE SANITARNIH 
OTPADNIH VODA TE ODRŽAVANJA I PRAŽNJENJA 
SABIRNIH I SEPTIČKIH JAMA

Članak 37.

 Septičke taložnice i sabirne jame te uređaj za 
pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda dužni su 
održavati vlasnici istih o svom trošku. 
 Septičke taložnice i sabirne jame moraju se redovito 
prazniti kako bi se osigurala njihova funkcionalnost.

Članak 38.

 Fizičke osobe koje su vlasnici malih bioloških 
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda dužne su 
održavati iste temeljem ugovora s proizvođačem ili 
isporučiteljom uređaja, odnosno putem druge pravne ili 
zičke osobe osposobljene za održavanje tih uređaja.
 Uređaji za biološko pročišćavanje otpadnih voda 
(biološki uređaj, biljni uređaj, biološke lagune) moraju 
osiguravati određeni stupanj pročišćavanja sukladno 
odredbama pravilnika kojim se propisuju granične 
vrijednosti emisija otpadnih voda.
 Vlasnici odnosno korisnici bioloških uređaja dužni 
su iste podvrgavati kontroli ispravnosti, a osobito na 
svojstvo vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i 
funkcionalnosti po ovlaštenoj osobi, sukladno 
odredbama pravilnika kojim se propisuju tehnički 
zahtjevi za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i 
rokovi obvezne kontrole ispravnosti građevina 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te ishoditi 
potvrdu o sukladnosti s tehničkim zahtjevima za 
građevinu po ovlaštenoj i akreditiranoj tvrtki.
 Biološki uređaji za pročišćavanje otpadnih voda u 
vlasništvu su vlasnika nekretnine. Vlasnik ili korisnik 
biološkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
mora o uređaju brinuti, kontrolirati efekt rada uređaja i 
održavati ga na način da se osigura zaštita površinskih i 
podzemnih voda u skladu sa odredbama zakona kojim 
se uređuju vode, podzakonskim propisima i ovom 
Odlukom.

Članak 39.

 Fizičke i pravne osobe koje su vlasnici malih 
bioloških uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
obvezne su svake godine kontrolirati kvalitetu otpadne 
vode kako je to utvrđeno vodopravnim aktom ili 
okolišnom dozvolom.
 Uzorkovanje i analizu kvalitete otpadne vode 
obavlja ovlašteni laboratorij na ulazu i izlazu iz uređaja 
uzimanjem trenutnog uzorka koji se analizira na 
sl jedeće pokazatel je: KPKCr, BPK5, ukupna 
suspendirana tvar i pH.
 Fizičke i pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka 
dužne su čuvati analitička izvješća o kvaliteti otpadne 
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od 3 do 5 godina.

Članak 50.

 Ugovor o koncesiji za pružanje javne usluge 
čišćenja septičkih i sabirnih jama sklapa jedinica 
lokalne samouprave zastupana po gradonačelniku, 
odnosno općinskom načelniku i koncesionar. 

Članak 51.

 Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave 
dužno je u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora 
o koncesiji, dostaviti ministarstvu nadležnom za 
nancije odluku o davanju koncesije i ugovor o koncesiji 
radi upisa u registar koncesija, koji se vodi temeljem 
odredbi zakona kojim se uređuje koncesija.

Članak 52.

 Odvoz i zbrinjavanje tehnoloških otpadnih voda iz 
sabirnih jama koje nisu prethodno pročišćene do 
propisanog stupnja odvozi i zbrinjava na propisani 
način tvrtka ovlaštena za zbrinjavanje otpada.

X. NADZOR

Članak 53.

 Inspekcijski nadzor nad primjenom odredaba ove 
Odluke provodi državna vodopravna inspekcija 
ustrojena u ministarstvu nadležnom za vodno gospo-
darstvo.

Članak 54.

 U cilju osiguranja primjene ove Odluke, tijelo 
državne uprave nadležno za poslove sanitarne 
inspekcije može poduzimati određene mjere sukladno 
zakonu kojim se uređuju vode.

Članak 55.

 Pravna ili zička osoba, kao i odgovorna osoba u 
pravnoj osobi kaznit će se novčanom kaznom, 
sukladno prekršajnim odredbama zakona kojim se 
uređuju vode, ako otpadne i druge vode ispušta 
protivno odredbama ove Odluke.

XI.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 56.

 Sastavni dio ove Odluke je:
 • Prilog 1. - Pregledna karta područja jedinice 
  lokalne samouprave s označenim aglomera-
  cijama – objavljena na Internet stranicama 
  javnog IVU i jedinice lokalne samouprave.

Članak 57.

 Danom stupanja na snagu ove Odluke na području 
Grada Gospića prestaje važiti Odluka o odvodnji 
otpadnih voda Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada 
Gospića" broj 1/01 i 08/09).

posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti izdanog od 
nadležnog Ministarstva RH iz članka 221. st. 2. 
navedenog Zakona o vodama. 

Članak 45.

 Fizičke osobe – vlasnici, odnosno drugi zakoniti 
posjednici malih uređaja za pročišćavanje otpadnih 
voda dužni su ih održavati posredstvom isporučitelja 
vodne usluge javne odvodnje i ovlaštenih servisera za 
opremu uređaja. 
 Fizičke osobe – vlasnici, odnosno drugi zakoniti 
posjednici nekretnine dužni su posjedovati i čuvati, te 
na zahtjev osobe ovlaštene za nadzor primjene ove 
Odluke dati na uvid, pregledni nacrt interne odvodnje i 
pročišćavanja predmetnog objekta. Nacrt mora biti u 
mjerilu 1:100 ili 1:50.
 Fizičke osobe – vlasnici, odnosno drugi zakoniti 
posjednici nekretnine, dužni su svakih trinaest godina 
vizualno pregledati interni sustav odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda. 
 Vizualni pregled sukladno normi HRN EN 13508-2 
treba napraviti ispitni laboratorij akreditiran od Hrvatske 
akreditacijske agencije prema normi HRN EN ISO/IEC 
17025. Ispitni laboratorij je dužan rezultate pregleda 
predati u obliku Izvješća koji vlasnik, odnosno drugi 
zakoniti posjednik nekretnine mora čuvati do izrade 
sljedećeg Izvješća.

VIII. OBVEZA PRIKLJUČENJA

Članak 46.

 Na područjima na kojima je izgrađen sustav javne 
odvodnje, vlasnik građevine odnosno drugi zakoniti 
posjednik građevine ili druge nekretnine dužan je 
priključiti svoju građevinu odnosno drugu nekretninu na 
sustav javne odvodnje sukladno Odluci o priključenju 
na komunalne vodne građevine i Općim i tehničkim 
uvjetima isporuke vodnih usluga.

Članak 47.

 Vlasnik građevine odnosno drugi zakoniti posjednik 
građevine dužan je, s priključenjem svoje građevine ili 
druge nekretnine na sustav javne odvodnje, sve 
dosadašnje instalacije, uređaje i građevine koji se više 
neće koristiti staviti izvan funkcije.

IX. NAČIN I UVJETI DAVANJA KONCESIJE ZA 
PRAŽNJENJE SABIRNIH I SEPTIČKIH JAMA

Članak 48.

 Usluge pražnjenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih 
voda iz sabirnih taložnica i septičkih jama obavlja JIVU 
ili pravna / zička osoba temeljem ugovora o koncesiji 
koji je sklopljen u postupku provedenom sukladno 
odredbama zakona kojim se uređuju vode i odredbama 
zakona kojim se uređuje koncesija.

Članak 49.

 Odluku o davanju koncesije donosi predstavničko 
tijelo jedinice lokalne samouprave.
 Koncesija za pružanje javne usluge čišćenja 
septičkih taložnica i sabirnih jama daje se na razdoblje 
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 − upravitelj parkiranja je pravna osoba koja 
obavlja tehničke i organizacijske poslove, 
naplatu i nadzor nad parkiranjem vozila, 
održavanje i čišćenje te druge poslove na javnim 
parkiralištima s naplatom. 

Članak 3.

 Poslove upravitelja parkiranja iz članka 2. alineja 6. 
ove Odluke obavlja trgovačko društvo KOMUNALAC 
GOSPIĆ d.o.o. Bužimska 10, 53000 Gospić, trgovačko 
d ruš tvo  u  v lasn iš t vu  Grada  Gosp ića ,  O IB 
64163074544, (u daljnjem tekstu: „upravitelj parkira-
nja“) u skladu s ovlastima iz ove Odluke, te svim 
zakonskim propisima koji uređuju obavljanje navedenih 
poslova.

Članak 4.

 Ako ovom Odlukom nije drugačije određeno, 
parkiranjem vozila na javnom parkiralištu s naplatom 
korisnik javnog parkirališta sklapa s upraviteljem 
parkiranja ugovor o korištenju javnim parkiralištem s 
naplatom, prihvaćajući opće uvjete ugovora o 
korištenju javnim parkiralištima s naplatom propisane 
ovom Odlukom.
 Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka isključuje se 
čuvanje vozila te odgovornost za nestanak, uništenje ili 
oštećenje vozila, osim ako zakonom nije drugačije 
propisano.
 Korisnikom usluge parkiranja smatra se vlasnik ili 
korisnik vozila koji koristi javno parkiralište s naplatom, 
ili osoba koju on ovlasti da se vozilo parkira uz njegovu 
suglasnost i znanje.
 Korisnikom usluge parkirališta koji podliježe 
plaćanju dnevne parkirne karte i korisnikom usluge 
parkirališta koji podliježe plaćanju naknade za trošak 
povrede uvjeta parkiranja, u smislu ove Odluke, smatra 
se vlasnik ili korisnik vozila koji je evidentiran u 
evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, prema 
registarskoj oznaci vozila.
 Vlasnik ili korisnik vozila obvezan je ovlaštenoj 
osobi koja upravlja parkiralištem dati sve potrebne 
podatke i dokaze o osobi koja podliježe plaćanju 
dnevne parkirne karte i/ili naknade za trošak potvrde 
uvjeta parkiranja, a ukoliko to odbije ili ukoliko osoba ne 
plati, vlasnik ili korisnik vozila prihvaćaju obvezu 
plaćanja dnevne parkirne karte i/ili naknade za trošak 
potvrde uvjeta parkiranja.

II. ORGANIZACIJA I NAČIN NAPLATE PARKIRANJA

Članak 5.

 Javna parkirališta mogu biti stalna ili privremena, 
otvorena ili zatvorena, a po stupnju uređenja mogu biti 
asfaltirana i neasfaltirana.
 Stalna javna parkirališta su parkirališta na kojima se 
parkiranje naplaćuje tijekom cijele kalendarske godine.
 Privremena javna parkirališta su parkirališta na 
kojima se parkiranje naplaćuje u određenom 
vremenskog periodu (sezonski), tijekom privremene 
regu lac i je  prometa ,  o rgan izac i je  pr igodn ih 
manifestacija, priredbi i slično.
 Otvorena parkirališta su parkirališta posebno 
označena propisanom horizontalnom i vertikalnom 
signalizacijom na kolniku i na nerazvrstanim cestama u 

Članak 58.

 Ova Odluka stupa na snagu osam (8) dana od dana 
objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića".

Klasa: 325-03/16-01/03
Urbroj: 2125/01-01-16-03
Gospić, 07. srpnja 2016. godine

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

Petar Radošević, v.r.

 Na temelju odredaba članka 5. stavka 1. točke 6. i 
stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama 
(„Narodne novine“, broj 67/08, 48/10 i 74/11, 80/13, 
158/13, 92/14 i 64/15), odredbe članka 33. Statuta 
Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ broj 
07/09, 5/10, 7/10, 1/12, 02/13, 3/13 – pročišćeni tekst i 
7/15), uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih 
poslova Broj: 511-04-03/04-3739/3-2016. od 30. lipnja 
2016. godine, Gradsko vijeće Grada Gospića na 
sjednici održanoj dana 07. srpnja 2016. godine, donosi

ODLUKU
o organizaciji, načinu naplate i kontroli 

parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima
Grada Gospića

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 Ovom se Odlukom određuju javne parkirališne 
površine na kojima se vrši naplata, organizacija i način 
naplate parkiranja, parkirališne zone i područja 
parkirališnih zona, vrste parkirnih karata i način njihova 
korištenja, vremensko ograničenje trajanja parkiranja i 
cijene parkirnih karata, uvjeti za stjecanje i korištenje 
povlaštene parkirališne karte te nadzor nad parkira-
njem vozila na području Grada Gospića.

Članak 2.

 U smislu ove Odluke:
 − javna parkirališna površina je površina namije-

njena parkiranju vozila koja je uređena kao 
vanjsko ulično (otvoreno) parkiralište ili zasebno 
izdvojeno (zatvoreno) parkiralište; 

 − javno parkiralište s naplatom (u daljnjem tekstu: 
„javno parkiralište“) je uređena i propisno 
označena ulična ili izdvojena površina na kojoj je 
uvedena naplata parkiranja i koja je označena 
odgovarajućom prometnom signalizacijom te 
informacijom o parkirališnoj zoni, cijenama 
parkiranja ovisno o vremenu parkiranja kao i 
načinu plaćanja parkiranja; 

 − parkirališno mjesto je dio javne parkirališne 
površine namijenjene parkiranju jednog vozila i 
označeno odgovarajućom prometnom signali-
zacijom; 

 − parkirališna zona je dio javne parkirališne 
površine na kojoj je uvedena naplata u 
određenom dijelu Grada Gospića; 

 − korisnik javnog parkirališta (u daljnjem tekstu 
„korisnik“) je osoba za koju je člankom 4. 
stavcima 3. i 4. ove Odluke određeno da se 
smatra korisnikom; 
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III. PARKIRALIŠNE ZONE

Članak 10.

 Zone za utvrđivanje visine naknade na otvorenim 
parkiralištima označene su kao zona1.
 Zona 1 obuhvaća sljedeće područje: Ulica Nikole 
Tesle, Trg Stjepana Radića, Ulica Bana Ivana 
Karlovića, Ulica 30. Svibnja 1990., Budačka ulica (Iza 
Mirovinskog), Kaniška ulica, Trg Alojzija Stepinca, Ulica 
popa Nikole Mašića, Ulica popa Frana Biničkog, Ulica 
Žakana Broza, Ulica Frana Kurelca, Ulica Dr. Ante 
Starčevića, Mlinarska ulica, Smiljanska ulica, Ulica 
Senjskih žrtava.

 Oznaka za Zonu 1 je crvene boje.

IV. VRSTE PARKIRALIŠNIH KARATA, NAČIN 
KORIŠTENJA I CIJENE

Članak 11.

 Za korištenje javnih parkirališta korisnik mora imati 
valjanu parkirališnu kartu.
 Valjana parkirališna karta je ona karta koja je 
plaćena za:
 − parkirališnu zonu u kojoj se koristi usluga 
  parkiranja; 
 − vrijeme korištenja parkiranja, odnosno za 
  razdoblje na koje je sklopljen ugovor o korištenju 
  javne parkirališne površine; 
 − vozilo registarske oznake koja je ispisana na 
  karti, kada se karta kupuje za određeno vozilo. 

Članak 12.

 Parkirališna karta se može izdati u materijali-
ziranom i nematerijaliziranom obliku.
 Materijalizirana karta izdaje se na papiru ili drugom 
odgovarajućem mediju.
 Nematerijalizirana karta izdaje se kao potvrda u 
elektroničkom obliku.

Članak 13.

 Parkirališna karta može se izdavati kao polusatna, 
satna i višesatna za određenu parkirališnu zonu ili kao 
dnevna karta koja vrijedi za sve zone.
 Dnevna parkirna karta vrijedi od trenutka izdavanja 
naloga za plaćanje dnevne parkirne karte, od strane 
službenog kontrolora naplate parkiranja, do istog tog 
vremena u prvom slijedećem danu u kojem se vrši 
naplata parkiranja.
 Izgled i sadržaj parkirališnih karata za parkiranje na 
javnim parkiralištima određuje upravitelj parkiranja.

Članak 14.

 Korisnik javnog parkirališta može kupiti dnevnu 
kartu, na ovlaštenim prodajnim mjestima i na blagajni 
upravitelja parkiranja, odnosno može je preuzeti s 
nalogom za plaćanje na javnom parkiralištu od osobe 
koju ovlasti upravitelja parkiranja.
 Naplata dnevne parkirne karte na ovlaštenim 
prodajnim mjestima ili na blagajni upravitelja parkiranja 
podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje karte.
 Naplata preko naloga za plaćanje dnevne parkirne 

skladu s propisima o sigurnosti prometa te tehničkom 
dokumentacijom.
 Zatvorena javna parkirališta su parkirališta koja se 
nalaze izvan kolnika, a označena su propisanom 
vertikalnom i horizontalnom signalizacijom u skladu s 
ovom Odlukom i prostorno su denirana posebnim 
projektom.

Članak 6.

 Parkiranjem na javnom parkiralištu korisnik i 
upravitelj parkiranja sklapaju ugovor o korištenju 
parkirališnog mjesta s naplatom uz korištenje 
parkirališne karte čime korisnik parkirališta prihvaća 
opće uvjete ugovora o korištenju parkirališta utvrđene 
ovom Odlukom.
 Parkiranje na javnom parkiralištu s naplatom može 
biti s ograničenim ili neograničenim vremenom trajanja 
parkiranja.
 Parkiranjem na javnom parkiralištu s naplatom 
korisnik i upravitelj parkiranja sklapaju ugovor o 
korištenju jednoga parkirališnog mjesta u trajanju od 30 
minuta ili jednog sata.  
 Iznimno od stavka 3. ovoga članka, korisnik može 
sklopiti s upraviteljem parkiranja ugovor o korištenju 
jednoga parkirališnog mjesta u trajanju duljem od 
jednog sata.

Članak 7.

 Javna parkirališta moraju imati oznaku parkirališne 
zone, dopuštenog trajanja parkiranja, vremena naplate 
parkiranja, visinu naknade za parkiranje i načinu 
naplate parkiranja.
 Javna parkirališta s naplatom moraju biti označena 
prometnom signalizacijom u skladu s propisima o 
sigurnosti prometa.

Članak 8.

 Na javnim parkiralištima na posebno obilježenim 
mjestima rezerviranim za parkiranje vozila osoba s 
invaliditetom, osobe s invaliditetom koje na vozilu imaju 
istaknut važeći znak pristupačnosti prema odredbama 
važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama i 
važećeg Pravilnika o znaku pristupačnosti imaju pravo 
parkirati bez plaćanja naknade.
 Naknadu za parkiranje ne plaćaju vozila žurnih 
službi (vozila MUP-a, hitne medicinske pomoći, 
vatrogasci, HGSS).

Članak 9.

 Za stanare u ulicama u kojima se naplaćuje 
parkiranje, te za sve pravne i zičke osobe sa sjedištem 
odnosno prebivalištem na području Grada Gospića 
mogu se odobriti povlašteni uvjeti parkiranja.
 Povlaštene uvjete parkiranja u pogledu ostvarivanja 
prava, načina korištenja (lokacije na kojima vrijede 
povlaštene karte), trajanja i cijenu određuje Grado-
načelnik Grada Gospića na prijedlog upravitelja 
parkiranja. 
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izdavanja naloga za plaćanje dnevne parkirališne 
karte, od strane službenog kontrolora naplate 
parkiranja, do istog tog vremena u prvom slijedećem 
danu u kojem se vrši naplata parkiranja.
 Korisnik vozila može uzastopno koristiti najviše 
dvije dnevne parkirne karte za isto parkirališno mjesto. 
 Korisnik javnog parkirališta s naplatom dužan je 
postupiti po primljenom nalogu i platiti ga do isteka 
vremena za koje vrijedi dnevna parkirališna karta na 
žiro račun upravitelja parkiranja, na njegovoj blagajni ili 
ovlaštenoj osobi za nadzor naplate parkiranja.

Članak 17.

 Korisnik usluge parkirališta obvezan je vozilo 
parkirati sukladno obilježenoj prometnoj signalizaciji i 
na način da koristi samo jedno parkirališno mjesto. 
 Ako korisnik usluge parkirališta ne koristi parkira-
lišno mjesto sukladno obilježenoj prometnoj signali-
zaciji ili zauzima dva ili više parkirališnih mjesta, 
neispunjenjem činidbe sukladno odredbama ugovora o 
korištenju parkirališta čini povredu uvjeta parkiranja. 
 U slučaju iz stavka 2.ovog članka korisnik usluge 
parkirališta odgovoran je za povredu uvjeta parkiranja 
te je upravitelju parkirališta obvezan platiti iznos 
stvarnog troška kojeg je proizveo postupanjem protivno 
svojoj obvezi iz ugovora o korištenju parkirališta (dalje u 
tekstu: naknada za trošak povrede uvjeta parkiranja). 
 Nalog za plaćanje naknade za trošak povrede 
uvjeta parkiranja izdaje osoba ovlaštena za nadzor 
parkiranja, te ga ostavlja pod brisačem vjetrobrana 
vozila, odnosno ga na odgovarajući način pričvršćuje 
na vozilo. Dostavljanje naloga na način iz prethodnog 
stavka ovog članka smatra se urednim, te kasnije 
oštećenje ili uništenje naloga nema utjecaj na valjanost 
dostavljanja te ne odgađa plaćanje . 
 Korisnik javnog parkirališta s naplatom dužan je 
postupiti po primljenom nalogu i platiti ga do isteka 
vremena za predviđeno plaćanje troška povrede uvjeta 
parkiranja na žiro račun upravitelja, na njegovoj 
blagajni ili ovlaštenoj osobi za nadzor parkiranja.

Članak 18.

 Ako korisnik javnog parkirališta s naplatom ne 
postupi u roku, upravitelj će ga upozoriti na neizvršenu 
obvezu slanjem Opomene na kućnu adresu. Uz 
opomenu se u prilogu šalje i nalog za plaćanje.
 Ako korisnik parkiranja ne podmiri obveze iz stavka 
1. ovoga članka u danim rokovima, upravitelj parkiranja 
pokrenut će protiv njega, a u svoje ime i za svoj račun 
postupak prisilne naplate pred nadležnim tijelom.

Članak 19.

 Upravitelj pakiranja može vozilo premjestiti na 
odgovarajuću lokaciju o trošku vlasnika ili korisnika 
vozila ako isti ne plati dnevnu parkirnu kartu i/ili 
naknadu za trošak povrede uvjeta parkiranju prvi 
slijedeći dan nakon isteka dviju uzastopnih dnevnih 
parkirnih karti odnosno do isteka roka za plaćanje dviju 
naknada za trošak povrede uvjeta parkiranja. 
 Premješteno vozilo iz stavka 1. ovog članka može 
se zadržati do podmirenja dnevne parkirne karte i/ili 
naknade za trošak povrede uvjeta parkiranja odnosno 
davanja odgovarajućeg osiguranja naplate tražbine. 
Visina dnevne parkirne karte, naknade za trošak 

karte podrazumijeva neposredno preuzimanje dnevne 
parkirne karte na javnom parkiralištu od osobe koju 
ovlasti upravitelj parkiranja i plaćanje dnevne karte  do 
isteka vremena  za koje vrijedi  dnevna parkirna karta.

Članak 15.

 Korisnik javnog parkirališta može kupiti polusatnu, 
satnu ili višesatnu kartu na parkirališnom automatu, 
mobilnim telefonom, odnosno na ovlaštenim prodajnim 
mjestima (ParkPOS,WebPos i sl.) ili na blagajni 
upravitelja parkiranja. Ista može biti izdana u 
materijaliziranom ili nematerijaliziranom obliku, zavisno 
od mjesta na kojem je kupljena.
 Naplata polusatne, satne i višesatne karte na 
parkirališnom automatu podrazumijeva istodobno 
plaćanje i preuzimanje parkirališne karte u materijali-
ziranom obliku neposredno na javnom parkiralištu na 
kojem se nalazi automat.
 Naplata polusatne i satne karte mobilnim telefonom 
obavlja se elektronički. Za plaćeno parkiranje koje je 
prihvaćeno i evidentirano u informacijskom sustavu 
upravitelja parkiranja izdaje se nematerijalizirana 
parkirališna karta. 
 Naplata polusatne, satne, višesatne ili dnevne karte 
na  ovlaštenim prodajnim mjestima (ParkPOS,WebPos 
i sl.) podrazumijeva plaćanje parkirne karte na 
maloprodajnim mjestima (kiosk operateri, turističke 
agencije, recepcije smještajnih objekata i sl.) i 
preuzimanje  parkirališne karte u nematerijaliziranom 
obliku.
 Naplata polusatne, satne i višesatne karte na 
blagajni upravitelja parkiranja podrazumijeva 
istodobno plaćanje i preuzimanje parkirališne karte u 
materijaliziranom obliku.

Članak 16.

 Smatra se da korisnik usluge parkiranja na 
parkiralištu pod naplatom nema valjanu parkirališnu 
kartu, ako: 
 - ne plati naknadu za uslugu parkiranja; 
 - ako vidljivo ne istakne kupljenu materijaliziranu 
  parkirnu kartu s unutrašnje strane vjetrobran-
  skog stakla, a parkirnu kartu nije kupio niti u 
  nematerijaliziranom obliku; 
 - prekorači vrijeme dopuštenog trajanja parki-
  ranja; te se u tim slučajevima smatra da je isti 
  preuzeo dnevnu parkirališnu kartu. 

 U slučajevima iz stavka 1. ovog članka korisnik 
usluge parkiranja plaća dnevnu parkirališnu kartu.
 Pod dnevnom parkirališnom kartom podrazumijeva 
se karta koja vrijedi od trenutka izdavanja naloga za 
plaćanje dnevne karte od strane službenog kontrolora 
naplate parkiranja, do istog tog vremena u prvom 
slijedećem danu u kojem se vrši naplata parkiranja. 
 Nalog za plaćanje dnevne parkirališne karte izdaje 
osoba zadužena za nadzor naplate parkiranja i ostavlja 
ga pod brisačem vjetrobrana vozila, odnosno na 
odgovarajući način pričvršćuje na vozilo. Nalog za 
plaćanje dnevne parkirališne karte dostavljen na način 
iz ovog stavka, smatra se uredno dostavljen te kasnije 
oštećenje ili uništenje naloga nema utjecaj na valjanost 
dostavljanja te ne odgađa ni oslobađa korisnika usluge 
od plaćanja dnevne parkirališne karte. 
 Dnevna parkirališna karta vrijedi od trenutka 

Stranica 148 Službeni vjesnik Grada Gospića Broj 04/16

na vrh



  ugovorom o zakupu poslovnog prostora, 
  odnosno izvatkom iz zemljišnih knjiga o 
  vlasništvu poslovnog prostora,
 • ima vozilo registrirano na ime pravne osobe što 
  dokazuje valjanom prometnom dozvolom

 − osobe koje su vlasnici vozila s prebivalištem u 
  ulicama u kojima se vrši naplata parkiranja. Za 
  njih se može odobriti pravo na povlaštenu 
  godišnju stanarsku parkirališnu kartu.
 − zičke i pravne osobe koje su vlasnici vozila sa 
  prebivalištem, odnosno sjedištem na području 
  grada Gospića. Za njih se može odobriti pravo 
  na povlaštenu mjesečnu parkirnu kartu.

Članak 22.

 Pravo na  kupnju povlaštene parkirne karte koja 
vrijedi za parkiranje  u Zoni 1, ostvaruju osobe koje 
imaju prebivalište na području slijedećih ulica:
 - Ulica Nikole Tesle, Trg Stjepana Radića, Ulica 
Bana Ivana Karlovića, Ulica 30. Svibnja 1990., 
Budačka ulica (Iza Mirovinskog), Kaniška ulica, Trg 
Alojzija Stepinca, Ulica popa Nikole Mašića, Ulica popa 
Frana Biničkog, Ulica Žakana Broza, Ulica Frana 
Kurelca, Ulica Dr. Ante Starčevića, Mlinarska ulica, 
Smiljanska ulica, Ulica Senjskih žrtava.
  
  Osobama iz stavka 1. ovog članka može se 
izdati najviše jedna povlaštena parkirališna karta.
 Povlaštena parkirališna karta vrijedi isključivo za 
vozilo za koje je izdana.

Članak 23.

 Osoba koja ima pravo na povlaštenu parkirališnu 
kartu obvezna je upravitelju parkiranja dati na uvid 
isprave kojima dokazuje postojanje uvjeta za izdavanje 
povlaštene parkirališne karte iz članka 23. ove Odluke. 
 Uz zahtjev upravitelju parkiranja kojim se traži 
izdavanje povlaštene parkirališne karte obvezatno se  
predaju preslike traženih isprava iz stavka 1. ovog 
članka.

Članak 24.

 Povlaštena parkirališna karta se kupuje i preuzima 
na blagajni upravitelja parkiranja.
 Povlaštena parkirališna karta vrijedi dok osobe iz 
članka 21.i članka 22. ove Odluke ispunjavaju uvjete 
propisane istim člancima.
 Ako korisnik povlaštene parkirališne karte za 
vrijeme njezinoga važenja promijeni vozilo za koje je 
karta izdana, upravitelj parkiranja zamijenit će povla-
štenu parkirališnu kartu, na zahtjev korisnika, novom 
povlaštenom parkirališnom kartom. Nova povlaštena 
karta vrijedi do isteka roka na koji je izdana zamijenjena 
karta.
 Ako korisnik parkirališta koristi povlaštenu parkira-
lišnu kartu suprotno odredbama ove Odluke, smatra se 
da nema povlaštenu parkirališnu kartu.

 

povrede uvjeta parkiranju i troškovi premještanja vozila 
se kumuliraju.

Članak 20.

 Visinu naknade za usluge parkiranja na parkiralištu 
(parkirne karte, dnevne parkirne karte i povlaštene 
parkirne karte), naknadu za trošak povrede uvjeta 
parkiranja i vremena u kojima se na javnim 
parkiralištima plaća naknada određuje Gradonačelnik 
Grada Gospića na prijedlog upravitelja parkirališta. 

V. POVLAŠTENA PARKIRALIŠNA KARTA

Članak 21.

 Pravo na korištenje parkirališne karte po povoljnijim 
uvjetima u pogledu cijene i korištenja javnih parkirališta 
imaju: Stanari ulica na području zona u kojima se 
naplaćuje parkiranje i pravne osobe koje imaju sjedište 
unutar tog područja mogu koristiti povlaštene uvjete 
parkiranja u pogledu cijene i dopuštenog vremena 
korištenja parkirališta.

 Izgled i sadržaj povlaštene karte za korištenje javnih 
parkirališta određuje organizator parkiranja, uz 
suglasnost gradskog upravnog odjela nadležnog za 
poslove komunalnog gospodarstva.

 Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima zička 
osoba koja:
 • ima prebivalište na području na kojem se obavlja 
  naplata parkiranja, što dokazuje  osobnom 
  iskaznicom ili uvjerenjem o prebivalištu Poli-
  cijske uprave Ličko-senjske,
  ○ ima vozilo registrirano na svoje ime što 
    dokazuje valjanom prometnom dozvolom;
 • ima status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz 
  Domovinskog rata s trajnim drugostupanjskim  
  rješenjem što dokazuje potvrdom nadležnog 
  tijela,
  ○ ima prebivalište na području Grada Gospića 
    što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjere-
    njem o prebivalištu Policijske uprave ličko-
    senjske,
  ○ ima vozilo registrirano na svoje ime što 
    dokazuje valjanom prometnom dozvolom;
 • je zaposlena u zonama naplate parkiranja što 
  dokazuje potvrdom poslodavca,
  ○ ima vozilo registrirano na svoje ime što 
    dokazuje valjanom prometnom dozvolom;
 • obavlja samostalnu djelatnost u zonama naplate 
  parkiranja što dokazuje ugovorom o zakupu 
  poslovnog prostora, odnosno izvatkom iz 
  zemljišnih  knjiga o vlasništvu poslovnog 
  prostora
  ○ ima vozilo registrirano na svoje ime što 
    dokazuje valjanom prometnom dozvolom i 
    koje je unijeto u imovinu obrta /samostalne 
    radnje što dokazuje spiskom dugotrajne 
    imovine ovjerenim od strane nadležne ispo-
    stave Porezne uprave.
 Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima pravna 
osoba koja:
 • ima sjedište ili koristi poslovni prostor u zonama 
  naplate parkiranja što dokazuje izvodom iz 
  sudskog ili drugog odgovarajućeg registra ili 
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II

 „Priznanje Grada Gospića“ je plaketa i pismeno 
priznanje. 

III

 Javno priznanje uručit će se na Svečanoj sjednici 
Gradskog vijeća povodom obilježavanja Dana Grada 
Gospića 22. srpnja – Blagdana Sv. Marije Magdalene.

                                                                                   
IV

 Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u 
„Službenom vjesniku Grada Gospića“.

Klasa: 061-01/16-01/28
Urbroj: 2125/01-01-16-01
Gospić, 07. srpnja 2016. godine

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 10. i 11. 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 9. i 16. Odluke o 
javnim priznanjima Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 2/09), Gradsko vijeće Grada 
Gospića na sjednici održanoj dana 07. srpnja 2016. 
godine donijelo je 

ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja

„Priznanje Grada Gospića“

I

 Župniku Zlatanu Sušiću, dodjeljuje se javno 
priznanje „Priznanje Grada Gospića“ za osobit 
doprinos promicanju vjerskog života i obnovi sakralnih 
objekata na ovim prostorima.

II

 „Priznanje Grada Gospića“ je plaketa i pismeno 
priznanje. 

III

 Javno priznanje uručit će se na Svečanoj sjednici 
Gradskog vijeća povodom obilježavanja Dana Grada 
Gospića 22. srpnja – Blagdana Sv. Marije Magdalene.

 IV

 Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u 
„Službenom vjesniku Grada Gospića“.

Klasa: 061-01/16-01/29
Urbroj: 2125/01-01-16-01
Gospić, 07. srpnja 2016. godine

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

Petar Radošević, v.r.

VI. OPĆI UVJETI PARKIRANJA

Članak 25.

 Ovlašćuje se upravitelj parkiranja da uz prethodnu 
suglasnost Gradonačelnika donese Opće uvjete 
parkiranja kojima će se detaljnije urediti odnosi u 
korištenju usluga parkiranja na javnim parkiralištima u 
Gradu Gospiću.
 Opći uvjeti parkiranja objaviti će se u "Službenom 
vjesniku Grada Gospića", a izvod iz istih istaknut će se 
na parkirnim automatima na javnim parkiralištima.

VII. NADZOR NAD PARKIRANJEM, UPRAVNI I 
INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 26.

 Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkira-
lišnim površinama obavlja ovlaštena osoba upravitelja 
parkiranja.

Članak 27.

 Upravni i inspekcijski nadzor u provedbi ove 
Odluke, u okviru svoga djelokruga utvrđenog Zakonom 
o sigurnosti prometa na cestama, vrši ministarstvo 
nadležno za unutarnje poslove. 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja 
na javnim otvorenim parkiralištima u Gradu Gospiću 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 4/10 i 6/15).

Članak 29.

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

Klasa: 340-01/16-01/04
Urbroj: 2125/01-01-16-08
Gospić, 07. srpnja 2016. godine

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 10. i 11. 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 9. i 16. Odluke o 
javnim priznanjima Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 2/09), Gradsko vijeće Grada 
Gospića na sjednici održanoj dana 07. srpnja 2016. 
godine donijelo je 

ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja

„Priznanje Grada Gospića“

I

 Amaterskom kazalištu Gospić, dodjeljuje se 
javno priznanje „Priznanje Grada Gospića“ za osobit 
doprinos razvoju kulturne scene grada Gospića.
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III

 Javno priznanje uručit će se na Svečanoj sjednici 
Gradskog vijeća povodom obilježavanja Dana Grada 
Gospića 22. srpnja – Blagdana Sv. Marije Magdalene.

IV

 Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u 
„Službenom vjesniku Grada Gospića“.

Klasa: 061-01/16-01/31
Urbroj: 2125/01-01-16-01
Gospić, 07. srpnja 2016. godine

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 10. i 11. 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 11. i 16. Odluke o 
javnim priznanjima Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 2/09), Gradsko vijeće Grada 
Gospića na sjednici održanoj dana 07. srpnja 2016. 
godine donijelo je 

ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja
„Nagrada Grada Gospića“

I

 Interventnom timu Gradskog društva Crvenog 
križa Gospić, dodjeljuje se javno priznanje „Nagrada 
Grada Gospića“ za sveukupan doprinos u humani-
tarnom djelovanju na području Republike Hrvatske.

II

 „Nagrada Grada Gospića“ je plaketa i novčani iznos 
tri prosječne plaće zadnjeg tromjesečja u prethodnoj 
godini u gospodarstvu Republike Hrvatske.

III

 Javno priznanje uručit će se na Svečanoj sjednici 
Gradskog vijeća povodom obilježavanja Dana Grada 
Gospića 22. srpnja – Blagdana Sv. Marije Magdalene.

IV

 Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u 
„Službenom vjesniku Grada Gospića“.

Klasa: 061-01/16-01/32
Urbroj: 2125/01-01-16–01
Gospić, 07. srpnja 2016. godine

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom 
odgoju i obrazovanju („Narodne Novine”  br. 10/97, 
107/07, 94/13) i članka 33. Statuta Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 5/10, 7/10, 
1/12, 2/13, 3/13 - pročišćeni tekst, 7/15), Gradsko vijeće 
Grada Gospića na sjednici održanoj dana 07. srpnja

 Na temelju članka 10. i 11. 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 9. i 16. Odluke o 
javnim priznanjima Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 2/09), Gradsko vijeće Grada 
Gospića na sjednici održanoj dana 07. srpnja 2016. 
godine donijelo je 

ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja

„Priznanje Grada Gospića“

I

 Pustolovno – izletničkom centru Rizvan City, 
dodjeljuje se javno priznanje „Priznanje Grada 
Gospića“ za osobit doprinos razvoju pustolovno – 
izletničkog turizma na području grada Gospića.

II

 „Priznanje Grada Gospića“ je plaketa i pismeno 
priznanje. 

III

 Javno priznanje uručit će se na Svečanoj sjednici 
Gradskog vijeća povodom obilježavanja Dana Grada 
Gospića 22. srpnja – Blagdana Sv. Marije Magdalene.

IV

 Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u 
„Službenom vjesniku Grada Gospića“.

Klasa: 061-01/16-01/30
Urbroj: 2125/01-01-16-01
Gospić, 07. srpnja 2016. godine

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 10. i 11. 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 9. i 16. Odluke o 
javnim priznanjima Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 2/09), Gradsko vijeće Grada 
Gospića na sjednici održanoj dana 07. srpnja 2016. 
godine donijelo je 

ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja

„Priznanje Grada Gospića“

I

 Općoj bolnici Gospić, dodjeljuje se javno 
priznanje „Priznanje Grada Gospića“ za osobit 
doprinos u zdravstvenoj zaštiti oboljelih, integracijom 
hemodijalize u sastav Opće bolnice Gospić.

II

 „Priznanje Grada Gospića“ je plaketa i pismeno 
priznanje. 

Stranica 151Službeni vjesnik Grada GospićaBroj 04/16

na vrh



OBRAZLOŽENJE

 Grad Gospić pokrenuo je dana 10. ožujka 2016. 
godine Elektroničkom oglasniku Postupak davanja 
koncesije za linijski prijevoz putnika na području Grada 
Gospića na vrijeme od 4 (četiri) godine.
 Rok za predaju ponuda bio je 30 (trideset) dana od 
objave javnog natječaja, dakle, istekao je 11.04.2016. 
god. u 12:00 sati.
 Javno otvaranje ponuda za povjeravanje obavljanja 
komunalnih poslova linijskog prijevoza puntika na 
području Grada Gospića, izvršeno je dana 11.04.2016. 
godine u 12:00 sati, o čemu je sačinjen Zapisnik o 
otvaranju ponuda, Klasa: 340-05/16-01/01, Urbroj: 
2125/01-02-16-03 u kojem je konstatirano da je 
pristigla 1 (jedna) pravodobae ponude.
 Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda za 
povjeravanje obavljanja komunalnih poslova linijskog 
prijevoza putnika na području Grada Gospića, Klasa: 
340-05/16-01/01, Urbroj: 2125/01-02-16-04  od 
11.04.2016. godine, Povjerenstvo za pripremu i 
provedbu javnog natječaja izvršilo je analizu prispjelih 
ponuda kojom je utvrđeno slijedeće:
 - Ponuda Autotrans d.o.o., Šetalište 20. travnja 
18, 51 557 Cres, OIB: 19819724166, je računski
točna, potpuna, prikladna, prihvatljiva i u skladu s 
Natječajnom dokumentacijom.  

 Na temelju navedenog, ponuda ponuditelja 
Autotrans d.o.o., Šetalište 20. travnja 18, 51 557 
Cres, OIB: 19819724166, je sukladna uvjetima 
iz Natječajne dokumentacije i valjana te je, 

prema kriteriju, najniže ponuđene cijene i sposobnosti 
ponuditelja, ocijenjena najpovoljnijom, na ukupan iznos 
izražen u postotku od 5% .   

 Uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti linijskog 
prijevoza putnika području Grada Gospića, određeni 
objavljenim Javnim natječajem, pobliže će se utvrditi 
Ugovorom o povjeravanju obavljanja komunalnih 
djelatnosti, sukladno Zakonu o koncesijama. 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
 
Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, već se može 
pokrenuti upravni spor sukladno čl. 18. Odluke o 
uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja 
komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora 
odnosno davanjem koncesije („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 03/15).

KLASA: 340-05/16-01/01
URBROJ: 2125/01-01-16-07
Gospić, 07. srpnja 2016.godine

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

Petar Radošević, v.r.

 Na temelju čl. 15. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu („NN“ br. 26/03- pročišćeni tekst 82/04, 
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 
90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), čl. 18. 
Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje 
obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog 
ugovora odnosno davanjem koncesije („Službeni 
vjesnik Grada Gospića“  br. 3/15), te čl.33. Statuta 
Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br.

2016. godine donijelo je

ODLUKU
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 2016./2017.

I

 Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića Pahuljica o vrstama i opsegu redovitog 
programa predškolskog odgoja i obrazovanja za 
područje Grada Gospića u pedagoškoj godini 
2016./2017., koja je donesena na sjednici Upravnog 
vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica 27. lipnja 2016. godine.

II

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave 
u “Službenom vjesniku Grada Gospića”.

KLASA: 601-02/16-01/01
URBROJ: 2125/01-01-16-04
Gospić, 07. srpnja 2016. godine

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

Petar Radošević, v.r.

 Na temelju čl. 4. Zakona o koncesijama („NN“ br. 
143/12), čl. 18. Odluke o uvjetima i mjerilima za 
povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na 
temelju pisanog ugovora odnosno davanjem koncesije 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 3/15), te čl.33. 
Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 07/09, 05/10, 07/10, 01/12, 02/13, 03/13 – 
p.t. i 07/15), Gradsko vijeće Grada Gospića dana 07. 
srpnja 2016. godine donosi

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 

obavljanje komunalne djelatnosti – Linijski 
prijevoz putnika na području Grada Gospića

1. Za obavljanje komunalne djelatnosti – Linijski 
prijevoz putnika na području Grada Gospića na vrijeme 
od 4 (četiri) godine odabire se ponuda ponuditelja 
Autotrans d.o.o., Šetalište 20. travnja 18, 51 557 
Cres, OIB: 19819724166, s ponuđenom naknadom u 
iznosu od 5%.

2. Na temelju ove Odluke Gradonačelnik Grada 
Gospića će s odabranim ponuditeljem Autotrans 
d.o.o. zaključiti Ugovor o povjeravanju obavljanja 
komunalne djelatnosti – linijski prijevoz punika na 
području  Grada Gospića na vrijeme od 4 (četiri) 

godine (u razdoblju od 2016. – 2020. godine). 

Ugovorom iz stavka 1. ove točke utvrdit će se 
međusobna prava i obveze ugovornih strana u 
skladu s uvjetima iz Javnog natječaja Klasa: 340-
05/16-01/01, Urbroj: 2125/01-02-16-02.
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 - Ponuda Ponuditelja MD-Electric d.o.o., A.Šenoe 
22, 53 000 Gospić, OIB: 00704518733, je računski 
točna, nije potpuna, nije prikladna, nije prihvatljiva i nije 
u skladu s Dokumentacijom za natječaj, te se sukladno 

tome isključuje temeljem točke 11. Natječajne 
dokumentacije.

 Na temelju navedenog, ponuda ponuditelja 
MILLEM-INŽENJERING d.o.o., Dr. Franje 

Tuđmana 10, 53 000 Gospić, OIB: 30608889162, je 
sukladna uvjetima iz Natječajne dokumentacije i 
valjana, te je prema kriteriju najniže ponuđene 
cijene i sposobnosti ponuditelja, ocijenjena 
n a j p o v o l j n i j o m ,  n a  u k u p a n  i z n o s  o d 
9.999.100,00  kuna (s PDV-om).   

 Uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja 
objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada 
Gospića, određeni objavljenim Javnim natječajem, 
pobliže će se utvrditi Ugovorom o povjeravanju 
obavljanja komunalnih djelatnosti, sukladno odredbi 
članka 15. Stavka 5. Zakona o komunalnom gospo-
darstvu. 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
 
 Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, već se 
može pokrenuti upravni spor sukladno čl. 18. Odluke o 
uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja 
komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora 
odnosno davanjem koncesije („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 03/15).

KLASA: 363-01/16-01/40
URBROJ: 2125/01-01-16-15
Gospić, 07. srpnja 2016. godine

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

Petar Radošević, v.r.

 Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13, 137/15), te čl. 49. Statuta Grada Gospića  
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ broj 7/09, 5/10, 7/10, 
1/12, 2/13, 3/13 -p.t., 7/15), a sukladno odredbama 
Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), 
Zakona o nancijskom poslovanju i računovodstvu 
neprotnih organizacija („Narodne novine“ broj 121/14) 
i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima 
nanciranja i ugovaranja programa i projekata od 
interesa za opće dobro koje provode udruge – 
nastavno: Uredba  („Narodne novine“ broj 26/15), 
Gradonačelnik Grada Gospića dana 13. lipnja 2016. 
godine  donosi

ODLUKU 
o izmjeni Pravilnika o nanciranju javnih 

potreba Grada Gospića

Članak 1.

 U Pravilniku o nanciranju javnih potreba Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 
01/2016) u članku 4. riječ "sport," briše se.

7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13 – p.t. i 7/15) Gradsko 
vijeće Grada Gospića dana 07. srpnja 2016. godine 
donosi

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 

obavljanje komunalne djelatnosti - Održavanje 
objekata i uređaja javne rasvjete na području 

Grada Gospića

1. Za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje 
objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada 
Gospića na vrijeme od 4 (četiri) godine odabire se 
ponuda ponuditelja MILLEM-INŽENJERING d.o.o.,  
Dr. Franje Tuđmana 10, 53 000 Gospić, s ponuđenim 
iznosom od 7.999.280,00 kuna bez PDV-a, odnosno 
9.999.100,00 kuna s PDV-om.

2. Na temelju ove Odluke  Gradonačelnik Grada 
Gospića će s odabranim ponuditeljem MILLEM - 

INŽENJERING d.o.o.  zakl juči t i  Ugovor o 
povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – 
održavanje objekata i uređaja javne rasvjete na 
području Grada Gospića na vrijeme od 4 (četiri) 
godine (u razdoblju od 2016. – 2020. godine). 
Ugovorom iz stavka 1. ove točke utvrdit će se 

međusobna prava i obveze ugovornih strana u skladu s 
uvjetima iz Javnog natječaja Klasa: 363-01/16-01/40, 

Urbroj: 2125/01-02-16-03 od 05. lipnja 2016. 
godine. 

OBRAZLOŽENJE

 Grad Gospić objavio je dana 05. lipnja 2016. 
godine u Večernjem listu i na oglasnoj ploči Grada 
Gospića Javni natječaj za prikupljanje ponuda za 
povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti za 
usluge održavanja objekata i uređaja javne rasvjete 
na području Grada Gospića na vrijeme od 4 (četiri) 

godine.
 Po objavljenom javnom natječaju 5 (pet) je gospo-
darskih subjekata preuzelo Natječajnu dokumentaciju. 
Rok za predaju ponuda bio je 15 (petnaest) dana od 
objave javnog natječaja, dakle istekao je 20.06.2016. 
god. u 12:00 sati.
 Javno otvaranje ponuda za povjeravanje obavljanja 
komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja 
javne rasvjete na području Grada Gospića, izvršeno je 
dana 20.06.2016. godine u 12:00 sati, o čemu je 
sačinjen Zapisnik o otvaranju ponuda, KLASA: 363-
01/16-01/40, URBROJ: 2125/01-04-16-11 u kojem je 
konstatirano da su pristigle 2 (dvije) pravodobne 
ponude.
 Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda za 
povjeravanje obavl janja komunalnih poslova 
održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na 
području Grada Gospića, KLASA: 363-01/16-01/40, 
URBROJ: 2125/01-02-16-12 od 23.06.2016. godine, 
Povjerenstvo za pripremu i provedbu javnog natječaja 
izvršilo je analizu prispjelih ponuda kojom je utvrđeno 
slijedeće:
 - Ponuda Ponuditelja MILLEM-INŽENJERING 
d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 10, 53 000 Gospić, OIB: 
30608889162, je računski točna, potpuna, prikladna, 
prihvatljiva i u skladu s Natječajnom dokumentacijom.  
Ponuda iznosi: =9.999.100 kuna (s PDV-om).

Stranica 153Službeni vjesnik Grada GospićaBroj 04/16

na vrh



i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za 
obvezne nastavne predmete za određeni razred koje je 
objavilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.
 Zahtjevi se predaju u pisarnicu Gradske uprave 
Grada Gospića, Budačka 55 do 15. rujna 2015. godine.

Članak 3.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
primjenjuje se do kraja tekuće godine i objavit će se u 
„Službenom vjesniku Grada Gospića“.

KLASA: 550-01/16-01/27
URBRO:J 2125/01-02-16-02
Gospić, 27. lipnja 2016. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

 Na temelju članka 49. 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), 
Gradonačelnik Grada Gospića dana 04. srpnja 2016. 
godine donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti poduzeću "Komunalac 
Gospić" d.o.o. za nabavu komunalne opreme  

Članak 1.

 Daje se suglasnost komunalnom poduzeću 
"Komunalac Gospić" d.o.o., Bužimska 10, (u daljnjem 
tekstu: Korisnik) za nabavu komunalne opreme – 
parkirnih automata za naplatu parkirališnih mjesta na 
području Grada Gospića, procijenjene vrijednosti 
190.000,00 kuna bez PDV-a.  
 Korisnik se obvezuje provesti postupka nabave 
komunalne opreme  sukladno Zakonu o javnoj nabavi 
("Narodne novine" br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).  

Članak 2.

 Nabava iz članka 1. ove Odluke nancirat će se u 
iznosu od 100% ukupne vrijednosti iz Proračuna Grada 
Gospića, a za što će se nancijska sredstva osigurati u 
Gradskom Proračunu.
 Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Gospića na 
sklapanje ugovora o sunanciranju nabave komunalne 
opreme sa komunalnim poduzećem  "Komunalac 
Gospić d.o.o.". 

Članak 3.

 Korisnik  se obvezuje dostaviti Gradu Odluku o 
odabiru najpovoljnije ponude, zapisnik o pregledu i 
ocjeni ponuda te ugovor sklopljen s najpovoljnijim 
dobavljačem. 

Članak 4.

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

Klasa: 363-01/15-01/01
Urbroj.: 2125/01-02-16-01
U Gospiću, 04. srpnja 2016. god.

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

Članak 2.

 U članku 11. stavak 3. mijenja se i glasi:

 "Odredbe stavka 1. i 2. ovog članka ne primjenjuju 
se na program u području institucionalne podrške 
udrugama. Natječaj za zadovoljenje javnih potreba u 
području  institucionalne podrške udrugama biti će 
objavljen tijekom zadnjeg kvartala tekuće godine za 
narednu godinu."

Članak 3.

 U članku 12. riječ "sporta," briše se.

Članak 4.

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

KLASA: 402-04/16-01/09
URBROJ: 2125/01-02-16-03
U Gospiću, 13. lipnja 2016. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13 i 137/15), članka 49. 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) i članka 5. Odluke o 
socijalnoj skrbi Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 8/13, 01/14, 08/15), Gradonačelnik 
Grada Gospića dana 27. lipnja 2016. godine donio je

ODLUKU
o visini iznosa Pomoći za nabavu školskih 

udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola 
za školsku godinu 2016./2017.

Članak 1.

 Ovom Odlukom određuje se visina iznosa Pomoći 
za nabavu školskih udžbenika za učenike osnovnih i 
srednjih škola za školsku godinu 2016./2017. koja je 
kao pravo propisana Odlukom o socijalnoj skrbi Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ broj 8/13, 
01/14, 08/15).
 Navedeno pravo ostvaruju učenici osnovnih i 
srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada 
Gospića najmanje 6 mjeseci prije dana podnošenja 
zahtjeva, a čiji članovi zajedničkog kućanstva 
ispunjavaju uvjet prihoda naveden u Odluci o  socijalnoj 
skrbi Grada Gospića.
 Pravo na pomoć za nabavu školskih udžbenika ne 
može ostvariti korisnik ako je isto već ostvario po nekoj 
drugoj osnovi.

Članak 2.

 Visina iznosa pomoći za nabavu školskih udžbenika 
za školsku godinu 2016./2017. odobrava se u iznosu 
50℅ od ukupnog iznosa cijene obveznih udžbenika.
 Cijene navedenih udžbenika iz stavka 1. članka 2. 
ove Odluke odredit će se prema odabranim udžbe-
nicima škole izabranih iz Kataloga obveznih udžbenika 
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III

 Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

Klasa: 061-01/16-01/06
Urbroj: 2125/01-02-16-01
Gospić, 23. lipnja 2016. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

 Na temelju članka 2. i članka 3. Odluke o uvjetima 
dodjeljivanja Pohvalnice Gradonačelnika Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 2/09) i 
članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-
pročišćeni tekst, 7/15), Gradonačelnik Grada Gospića 
dana 23. lipnja 2016. godine donosi

RJEŠENJE
o dodjeli Pohvalnice Gradonačelnika

Grada Gospića

I

 SANJI IVŠINOVIĆ, učenici 5 c razreda Osnovne 
škole dr. Jure Turića dodjeljuje se Pohvalnica 
Gradonačelnika Grada Gospića za postignute iznimne 
školske rezultate, osvojeno treće mjesto na županij-
skom natjecanju iz geograje i uspješnom sudjelovanju 
na ekipnom državnom natjecanju Eko-kviz.

II

 Pohvalnica Gradonačelnika Grada Gospića uručit 
će se povodom obilježavanja Dana Grada Gospića - 
Blagdana Sv. Marije Magdalene.

III

 Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

Klasa: 061-01/16-01/07
Urbroj: 2125/01-02-16-01
Gospić, 23. lipnja 2016. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

 Na temelju članka 2. i članka 3. Odluke o uvjetima 
dodjeljivanja Pohvalnice Gradonačelnika Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 2/09) i 
članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-
pročišćeni tekst, 7/15), Gradonačelnik Grada Gospića 
dana 23. lipnja 2016. godine donosi

RJEŠENJE
o dodjeli Pohvalnice Gradonačelnika

Grada Gospića

I

 BORNI MILKOVIĆU, učeniku 5 d  razreda Osnovne 
škole dr. Jure Turića dodjeljuje se Pohvalnica  

 Na temelju članka 2. i članka 3. Odluke o uvjetima 
dodjeljivanja Pohvalnice Gradonačelnika Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 2/09) i 
članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-
pročišćeni tekst, 7/15), Gradonačelnik Grada Gospića 
dana 23. lipnja 2016. godine donosi

RJEŠENJE
o dodjeli Pohvalnice Gradonačelnika

Grada Gospića

I

 MARIJI VUKOVIĆ, učenici 7 razreda Osnovne 
škole dr. Ante Starčević Pazarište Klanac  dodjeljuje se 
Pohvalnica Gradonačelnika Grada Gospića za 
postignute iznimne školske rezultate, osvojeno prvo 
mjesto na županijskom natjecanju LIDRANO - pjesma - 
SLOBODA koja je plasirana na državno natjecanje.

II

 Pohvalnica Gradonačelnika Grada Gospića uručit 
će se povodom obilježavanja Dana Grada Gospića - 
Blagdana Sv. Marije Magdalene. 

III

 Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

Klasa: 061-01/16-01/05
Urbroj: 2125/01-02-16-01
Gospić, 23. lipnja 2016. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

 Na temelju članka 2. i članka 3. Odluke o uvjetima 
dodjeljivanja Pohvalnice Gradonačelnika Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 2/09) i 
članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-
pročišćeni tekst, 7/15), Gradonačelnik Grada Gospića 
dana 23. lipnja 2016. godine donosi

RJEŠENJE
o dodjeli Pohvalnice Gradonačelnika

Grada Gospića

I

 DINU MARASU, učeniku 5 c razreda Osnovne 
škole dr. Jure Turića dodjeljuje se Pohvalnica 
Gradonačelnika Grada Gospića za postignute iznimne 
školske rezultate, osvojeno prvo mjesto na županij-
skom natjecanju iz informatike.

II

 Pohvalnica Gradonačelnika Grada Gospića uručit 
će se povodom obilježavanja Dana Grada Gospića - 
Blagdana Sv. Marije Magdalene. 
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Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-
pročišćeni tekst, 7/15), Gradonačelnik Grada Gospića 
dana 23. lipnja 2016. godine donosi

RJEŠENJE
o dodjeli Pohvalnice Gradonačelnika

Grada Gospića

I

 LINI STRILIĆ, učenici 6 b razreda Osnovne škole 
dr. Jure Turića dodjeljuje se Pohvalnica Gradona-
čelnika Grada Gospića za postignute iznimne školske 
rezultate i osvojeno prvo ekipno mjesto na županijskom 
i drugo ekipno mjesto na regionalnom natjecanju iz 
košarke te osvojeno prvo ekipno mjesto na županij-
skom i regionalnom te peto mjesto na državnom 
natjecanju iz nogometa.

II

 Pohvalnica Gradonačelnika Grada Gospića uručit 
će se povodom obilježavanja Dana Grada Gospića - 
Blagdana Sv. Marije Magdalene. 

III

 Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

Klasa: 061-01/16-01/10
Urbroj: 2125/01-02-16-01
Gospić, 23. lipnja 2016. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

 Na temelju članka 2. i članka 3. Odluke o uvjetima 
dodjeljivanja Pohvalnice Gradonačelnika Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 2/09) i 
članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-
pročišćeni tekst, 7/15), Gradonačelnik Grada Gospića 
dana 23. lipnja 2016. godine donosi

RJEŠENJE
o dodjeli Pohvalnice Gradonačelnika

Grada Gospića

I

 KRISU ISAKOVIĆU, učeniku 6 b razreda Osnovne 
škole dr. Jure Turića dodjeljuje se Pohvalnica 
Gradonačelnika Grada Gospića za postignute iznimne 
školske rezultate i osvojeno prvo ekipno mjesto na 
županijskom, regionalnom i državnom natjecanju u 
nogometu za 5 i 6. razrede te prvo ekipno mjesto na 
županijskom i regionalnom i treće mjesto na državnom 
natjecanju u nogometu za 7. i 8. razrede.

II

 Pohvalnica Gradonačelnika Grada Gospića uručit 
će se povodom obilježavanja Dana Grada Gospića - 
Blagdana Sv. Marije Magdalene. 

Gradonačelnika Grada Gospića za postignute iznimne 
školske rezultate, osvojeno prvo mjesto na županij-
skom natjecanju iz matematike i osvojeno drugo mjesto 
na županijskom natjecanju iz informatike.

II

 Pohvalnica Gradonačelnika Grada Gospića uručit 
će se povodom obilježavanja Dana Grada Gospića - 
Blagdana Sv. Marije Magdalene. 

III

 Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

Klasa: 061-01/16-01/08
Urbroj: 2125/01-02-16-01
Gospić, 23. lipnja 2016. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

 Na temelju članka 2. i članka 3. Odluke o uvjetima 
dodjeljivanja Pohvalnice Gradonačelnika Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 2/09) i 
članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-
pročišćeni tekst, 7/15), Gradonačelnik Grada Gospića 
dana 23. lipnja 2016. godine donosi

RJEŠENJE
o dodjeli Pohvalnice Gradonačelnika

Grada Gospića

I

 PETRU BUTORCU, učeniku 6 a razreda Osnovne 
škole dr. Jure Turića dodjeljuje se Pohvalnica 
Gradonačelnika Grada Gospića za postignute iznimne 
školske rezultate i osvojeno prvo ekipno mjesto na 
državnom natjecanju u nogometu za 5 i 6. razrede te 
treće ekipno mjesto za 7. i 8. razrede.

II

 Pohvalnica Gradonačelnika Grada Gospića uručit 
će se povodom obilježavanja Dana Grada Gospića - 
Blagdana Sv. Marije Magdalene. 

III

 Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

Klasa: 061-01/16-01/09
Urbroj: 2125/01-02-16-01
Gospić, 23. lipnja 2016. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

 Na temelju članka 2. i članka 3. Odluke o uvjetima 
dodjeljivanja Pohvalnice Gradonačelnika Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 2/09) i 
članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
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I

 JURAJU STOPIĆU, učeniku 7 c razreda Osnovne 
škole dr. Jure Turića dodjeljuje se Pohvalnica 
Gradonačelnika Grada Gospića za postignute iznimne 
školske rezultate i osvojeno prvo mjesto na 
županijskom natjecanju iz matematike.

II

 Pohvalnica Gradonačelnika Grada Gospića uručit 
će se povodom obilježavanja Dana Grada Gospića - 
Blagdana Sv. Marije Magdalene. 

III

 Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

Klasa: 061-01/16-01/13
Urbroj: 2125/01-02-16-01
Gospić, 23. lipnja 2016. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

 Na temelju članka 2. i članka 3. Odluke o uvjetima 
dodjeljivanja Pohvalnice Gradonačelnika Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 2/09) i 
članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-
pročišćeni tekst, 7/15), Gradonačelnik Grada Gospića 
dana 23. lipnja 2016. godine donosi

RJEŠENJE
o dodjeli Pohvalnice Gradonačelnika

Grada Gospića

I

 IVI BRKIĆ, učenici 8 d razreda Osnovne škole dr. 
Jure Turića dodjeljuje se Pohvalnica Gradonačelnika 
Grada Gospića za postignute iznimne školske rezultate 
i osvojeno prvo mjesto na županijskom i drugo mjesto 
na regionalnom natjecanju u krosu za djevojčice.

II

 Pohvalnica Gradonačelnika Grada Gospića uručit 
će se povodom obilježavanja Dana Grada Gospića - 
Blagdana Sv. Marije Magdalene. 

III

 Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

Klasa: 061-01/16-01/14
Urbroj: 2125/01-02-16-01
Gospić, 23. lipnja 2016. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

III

 Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

Klasa: 061-01/16-01/11
Urbroj: 2125/01-02-16-01
Gospić, 23. lipnja 2016. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

 Na temelju članka 2. i članka 3. Odluke o uvjetima 
dodjeljivanja Pohvalnice Gradonačelnika Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 2/09) i 
članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-
pročišćeni tekst, 7/15), Gradonačelnik Grada Gospića 
dana 23. lipnja 2016. godine donosi

RJEŠENJE
o dodjeli Pohvalnice Gradonačelnika

Grada Gospića

I

 REI KLOBUČAR, učenici 7 c razreda  Osnovne 
škole dr. Jure Turića dodjeljuje se Pohvalnica 
Gradonačelnika Grada Gospića za postignute iznimne 
školske rezultate, osvojeno prvo ekipno mjesto na 
županijskom natjecanju u znanju i kreativnosti 
"Čitanjem do zvijezda" i sudjelovanju na državnoj razini 
te osvojeno treće mjesto na županijskom natjecanju iz 
geograje.

II

 Pohvalnica Gradonačelnika Grada Gospića uručit 
će se povodom obilježavanja Dana Grada Gospića - 
Blagdana Sv. Marije Magdalene. 

III

 Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

Klasa: 061-01/16-01/12
Urbroj: 2125/01-02-16-01
Gospić, 23. lipnja 2016. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

 Na temelju članka 2. i članka 3. Odluke o uvjetima 
dodjeljivanja Pohvalnice Gradonačelnika Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 2/09) i 
članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-
pročišćeni tekst, 7/15), Gradonačelnik Grada Gospića 
dana 23. lipnja 2016. godine donosi

RJEŠENJE
o dodjeli Pohvalnice Gradonačelnika

Grada Gospića
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III

 Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

Klasa: 061-01/16-01/16
Urbroj: 2125/01-02-16-01
Gospić, 23. lipnja 2016. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

 Na temelju članka 2. i članka 3. Odluke o uvjetima 
dodjeljivanja Pohvalnice Gradonačelnika Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 2/09) i 
članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-
pročišćeni tekst, 7/15), Gradonačelnik Grada Gospića 
dana 23. lipnja 2016. godine donosi

RJEŠENJE
o dodjeli Pohvalnice Gradonačelnika

Grada Gospića

I

 ANTONIJI MESIĆ, učenici 8 a razreda  Osnovne 
škole dr. Jure Turića dodjeljuje se Pohvalnica 
Gradonačelnika Grada Gospića za postignute iznimne 
školske rezultate i osvojeno ekipno prvo mjesto na 
županijskom i drugo mjesto na regionalnom natjecanju 
iz košarke te osvojeno prvo mjesto na županijskom i 
regionalnom natjecanju iz nogometa.

II

 Pohvalnica Gradonačelnika Grada Gospića uručit 
će se povodom obilježavanja Dana Grada Gospića - 
Blagdana Sv. Marije Magdalene. 

III

 Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

Klasa: 061-01/16-01/17
Urbroj: 2125/01-02-16-01
Gospić, 23. lipnja 2016. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

 Na temelju članka 2. i članka 3. Odluke o uvjetima 
dodjeljivanja Pohvalnice Gradonačelnika Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 2/09) i 
članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-
pročišćeni tekst, 7/15), Gradonačelnik Grada Gospića 
dana 23. lipnja 2016. godine donosi

RJEŠENJE
o dodjeli Pohvalnice Gradonačelnika

Grada Gospića

I

 ŠKOLSKOM SPORTSKOM KLUBU "VELEBIT" 

 Na temelju članka 2. i članka 3. Odluke o uvjetima 
dodjeljivanja Pohvalnice Gradonačelnika Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 2/09) i 
članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-
pročišćeni tekst, 7/15), Gradonačelnik Grada Gospića 
dana 23. lipnja 2016. godine donosi

RJEŠENJE
o dodjeli Pohvalnice Gradonačelnika

Grada Gospića

I

 DORI ŠAHBAZOVIĆ, učenici 8 a razreda  Osnovne 
škole dr. Jure Turića dodjeljuje se Pohvalnica 
Gradonačelnika Grada Gospića za postignute iznimne 
školske rezultate i osvojeno prvo mjesto na 
županijskom natjecanju iz engleskog jezika.

II

 Pohvalnica Gradonačelnika Grada Gospića uručit 
će se povodom obilježavanja Dana Grada Gospića - 
Blagdana Sv. Marije Magdalene. 

III

 Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

Klasa: 061-01/16-01/15
Urbroj: 2125/01-02-16-01
Gospić, 23. lipnja 2016. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

 Na temelju članka 2. i članka 3. Odluke o uvjetima 
dodjeljivanja Pohvalnice Gradonačelnika Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 2/09) i 
članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-
pročišćeni tekst, 7/15), Gradonačelnik Grada Gospića 
dana 23. lipnja 2016. godine donosi

RJEŠENJE
o dodjeli Pohvalnice Gradonačelnika

Grada Gospića

I

 VESNI BIĆANIĆ, učenici 8 a  razreda  Osnovne 
škole dr. Jure Turića dodjeljuje se Pohvalnica 
Gradonačelnika Grada Gospića za postignute iznimne 
školske rezultate, osvojeno prvo mjesto na županij-
skom natjecanju iz povijesti, osvojeno ekipno prvo 
mjesto na županijskom i drugo mjesto na regionalnom 
natjecanju iz košarke te osvojeno prvo mjesto na 
županijskom i regionalnom natjecanju iz nogometa.

II

 Pohvalnica Gradonačelnika Grada Gospića uručit 
će se povodom obilježavanja Dana Grada Gospića - 
Blagdana Sv. Marije Magdalene. 
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 Na temelju članka 2. i članka 3. Odluke o uvjetima 
dodjeljivanja Pohvalnice Gradonačelnika Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 2/09) i 
članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-
pročišćeni tekst, 7/15), Gradonačelnik Grada Gospića 
dana 23. lipnja 2016. godine donosi

RJEŠENJE
o dodjeli Pohvalnice Gradonačelnika

Grada Gospića

I

 ANI BUNČIĆ, učenici 3 b razreda Gimnazije Gospić 
dodjeljuje se Pohvalnica Gradonačelnika Grada 
Gospića za postignute iznimne školske rezultate, kao 
član školske ekipe "GIMGOS" na županijskom 
natjecanju  u košarci, djevojke, osvojeno prvo ekipno 
mjesto te osvojeno drugo ekipno mjesto na 
regionalnom natjecanju - poluzavršnica - zapad.

II

 Pohvalnica Gradonačelnika Grada Gospića uručit 
će se povodom obilježavanja Dana Grada Gospića - 
Blagdana Sv. Marije Magdalene. 

III

 Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

Klasa: 061-01/16-01/20
Urbroj: 2125/01-02-16-01
Gospić, 23. lipnja 2016. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

 Na temelju članka 2. i članka 3. Odluke o uvjetima 
dodjeljivanja Pohvalnice Gradonačelnika Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 2/09) i 
članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-
pročišćeni tekst, 7/15), Gradonačelnik Grada Gospića 
dana 23. lipnja 2016. godine donosi

RJEŠENJE
o dodjeli Pohvalnice Gradonačelnika

Grada Gospića

I

 LUCIJI RATKOVIĆ, učenici 3 a razreda Gimnazije 
Gospić dodjeljuje se Pohvalnica Gradonačelnika 
Grada Gospića za postignute iznimne školske 
rezultate, učestvovala na županijskom natjecanju 
LiDrano 2016. sa vlastitim literarnim radom - kategorija 
literarni izraz.

II

 Pohvalnica Gradonačelnika Grada Gospića uručit 
će se povodom obilježavanja Dana Grada Gospića - 
Blagdana Sv. Marije Magdalene. 

dodjeljuje se Pohvalnica Gradonačelnika Grada 
Gospića za postignute iznimne sportske rezultate, 
osvojeno prvo mjesto na završnici državnog prvenstva 
školskih sportskih klubova u malom nogometu u 
kategoriju 5.- 6. razreda i treće mjesto u kategoriji 7. - 8. 
razreda pod vodstvom mentora - učitelja tjelesne i 
zdravstvene kulture Darka Vukića.

II

 Pohvalnica Gradonačelnika Grada Gospića uručit 
će se povodom obilježavanja Dana Grada Gospića - 
Blagdana Sv. Marije Magdalene. 

III

 Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

Klasa: 061-01/16-01/18
Urbroj: 2125/01-02-16-01
Gospić, 23. lipnja 2016. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

 Na temelju članka 2. i članka 3. Odluke o uvjetima 
dodjeljivanja Pohvalnice Gradonačelnika Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 2/09) i 
članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-
pročišćeni tekst, 7/15), Gradonačelnik Grada Gospića 
dana 23. lipnja 2016. godine donosi

RJEŠENJE
o dodjeli Pohvalnice Gradonačelnika

Grada Gospića

I

 MARKU MATAIJI, učeniku 3 a razreda Gimnazije 
Gospić dodjeljuje se Pohvalnica Gradonačelnika 
Grada Gospića za postignute iznimne školske 
rezultate, osvojeno drugo mjesto na županijskom 
natjecanju iz biologije, kao član školske ekipe 
"GIMGOS" na županijskom natjecanju, kategorija stolni 
tenis - dječaci osvojeno prvo ekipno mjesto te uspješno 
sudjelovanje na regionalnom natjecanju poluzavršnica 
- zapad - stolni tenis.

II

 Pohvalnica Gradonačelnika Grada Gospića uručit 
će se povodom obilježavanja Dana Grada Gospića - 
Blagdana Sv. Marije Magdalene. 

III

 Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

Klasa: 061-01/16-01/19
Urbroj: 2125/01-02-16-01
Gospić, 23. lipnja 2016. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.
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I

 LEONARDI MURGIĆ, učenici 6 a  razreda 
Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik dodjeljuje 
se Pohvalnica Gradonačelnika Grada Gospića za 
postignute iznimne školske rezultate, osvojeno prvo 
ekipno mjesto na županijskom natjecanju u odbojci te 
osvojeno četvrto ekipno mjesto na regionalnom 
natjecanju.

II

 Pohvalnica Gradonačelnika Grada Gospića uručit 
će se povodom obilježavanja Dana Grada Gospića - 
Blagdana Sv. Marije Magdalene. 

III

 Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

Klasa: 061-01/16-01/23
Urbroj: 2125/01-02-16-01
Gospić, 23. lipnja 2016. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

 Na temelju članka 2. i članka 3. Odluke o uvjetima 
dodjeljivanja Pohvalnice Gradonačelnika Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 2/09) i 
članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-
pročišćeni tekst, 7/15), Gradonačelnik Grada Gospića 
dana 23. lipnja 2016. godine donosi

RJEŠENJE
o dodjeli Pohvalnice Gradonačelnika

Grada Gospića

I

 MARINI MARKOVIĆ,  učenici 8 b  razreda 
Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik dodjeljuje 
se Pohvalnica Gradonačelnika Grada Gospića za 
postignute iznimne školske rezultate i osvojeno treće 
mjesto na županijskom natjecanju iz njemačkog jezika.

II

 Pohvalnica Gradonačelnika Grada Gospića uručit 
će se povodom obilježavanja Dana Grada Gospića - 
Blagdana Sv. Marije Magdalene. 

III

 Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

Klasa: 061-01/16-01/24
Urbroj: 2125/01-02-16-01
Gospić, 23. lipnja 2016. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

III

 Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

Klasa: 061-01/16-01/21
Urbroj: 2125/01-02-16-01
Gospić, 23. lipnja 2016. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

 Na temelju članka 2. i članka 3. Odluke o uvjetima 
dodjeljivanja Pohvalnice Gradonačelnika Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 2/09) i 
članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-
pročišćeni tekst, 7/15), Gradonačelnik Grada Gospića 
dana 23. lipnja 2016. godine donosi

RJEŠENJE
o dodjeli Pohvalnice Gradonačelnika

Grada Gospića

I

 PETRI KNEŽEVIĆ, učenici 6 a razreda Osnovne 
škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik dodjeljuje se 
Pohvalnica Gradonačelnika Grada Gospića za 
postignute iznimne školske rezultate, osvojeno prvo 
mjesto na županijskom natjecanju iz matematike, 
osvojeno prvo ekipno mjesto u odbojci na županijskoj 
razini i četvrto mjesto na regionalnoj razini, osvojeno 
drugo mjesto u županiji na natjecanju "Čitanjem do 
zvijezda" i uspješnom sudjelovanju na državnom 
natjecanju.

II

 Pohvalnica Gradonačelnika Grada Gospića uručit 
će se povodom obilježavanja Dana Grada Gospića - 
Blagdana Sv. Marije Magdalene. 

III

 Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

Klasa: 061-01/16-01/22
Urbroj: 2125/01-02-16-01
Gospić, 23. lipnja 2016. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

 Na temelju članka 2. i članka 3. Odluke o uvjetima 
dodjeljivanja Pohvalnice Gradonačelnika Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 2/09) i 
članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-
pročišćeni tekst, 7/15), Gradonačelnik Grada Gospića 
dana 23. lipnja 2016. godine donosi

RJEŠENJE
o dodjeli Pohvalnice Gradonačelnika

Grada Gospića
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III

 Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

Klasa: 061-01/16-01/26
Urbroj: 2125/01-02-16-01
Gospić, 28. lipnja 2016. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

 Na temelju članka 2. i članka 3. Odluke o uvjetima 
dodjeljivanja Pohvalnice Gradonačelnika Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 2/09) i 
članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-
pročišćeni tekst, 7/15), Gradonačelnik Grada Gospića 
dana 23. lipnja 2016. godine donosi

RJEŠENJE
o dodjeli Pohvalnice Gradonačelnika

Grada Gospića

I

 KARLU KOLAKU,  učeniku 6 a  razreda Osnovne 
škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik dodjeljuje se 
Pohvalnica Gradonačelnika Grada Gospića za 
postignute iznimne školske rezultate, osvojeno prvo 
ekipno mjesto u županiji, prvo ekipno mjesto u regiji 
zapad, peto ekipno mjesto u državi u natjecanju iz 
odbojke te treće ekipno mjesto na županijskom 
natjecanju u nogometu. 

II

 Pohvalnica Gradonačelnika Grada Gospića uručit 
će se povodom obilježavanja Dana Grada Gospića - 
Blagdana Sv. Marije Magdalene. 

III

 Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

Klasa: 061-01/16-01/27
Urbroj: 2125/01-02-16-01
Gospić, 23. lipnja 2016. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

 Na temelju točke II. podtočke 3. Programa aktivnosti 
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini 
("Narodne novine" br. 43/16), i članka 49. Statuta Grada 
Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 
7/09,5/10,7/10,1/12,02/13, 3/13-pročišćeni tekst i 7/14) 
Gradonačelnik Grada Gospića donosi 

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 

2016. godinu

 Na temelju članka 2. i članka 3. Odluke o uvjetima 
dodjeljivanja Pohvalnice Gradonačelnika Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 2/09) i 
članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-
pročišćeni tekst, 7/15), Gradonačelnik Grada Gospića 
dana 23. lipnja 2016. godine donosi

RJEŠENJE
o dodjeli Pohvalnice Gradonačelnika

Grada Gospića

I

 MARIJU ĐAPIĆU,  učeniku 8 b  razreda Osnovne 
škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik dodjeljuje se 
Pohvalnica Gradonačelnika Grada Gospića za 
postignute iznimne školske rezultate, osvojeno treće 
ekipno mjesto na županijskom natjecanju iz nogometa 
te osvojeno peto ekipno mjesto na državnom 
natjecanju iz odbojke.

II

 Pohvalnica Gradonačelnika Grada Gospića uručit 
će se povodom obilježavanja Dana Grada Gospića - 
Blagdana Sv. Marije Magdalene. 

III

 Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

Klasa: 061-01/16-01/25
Urbroj: 2125/01-02-16-01
Gospić, 23. lipnja 2016. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

 Na temelju članka 2. i članka 3. Odluke o uvjetima 
dodjeljivanja Pohvalnice Gradonačelnika Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 2/09) i 
članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-
pročišćeni tekst, 7/15), Gradonačelnik Grada Gospića 
dana 28. lipnja 2016. godine donosi

RJEŠENJE
o dodjeli Pohvalnice Gradonačelnika

Grada Gospića

I

 ĐURĐICI BASTA, studentici III godine stručnog 
Upravnog studija, Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću, 
dodjeljuje se Pohvalnica Gradonačelnika Grada 
Gospića za postignute iznimne rezultate u visoko-
školskom obrazovanju.

II

 Pohvalnica Gradonačelnika Grada Gospića uručit 
će se povodom obilježavanja Dana Grada Gospića - 
Blagdana Sv. Marije Magdalene. 
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 2.  Grad Gospić sukladno člancima 12. i 14. Zakona 
o poljoprivrednom zemljištu ima propisane potrebne 
agrotehničke mjere kao i mjere za uređivanje i 
održavanje poljoprivrednih rudina, u dijelu koji se 
odnosi na zaštitu od požara.

Izvršitelji zadataka: Gradonačelnik,  
Rok:    Odmah

 3.  Grad Gospić je uskladio postojeću Odluku o 
imenovanju stožera zaštite i spašavanja za područje 
Grada Gospića sa odredbama Zakona o sustavu civilne 
zaštite.  

Izvršitelji zadataka: Gradonačelnik,
Rok:    Kontinuirano

II. AKTIVNOSTI U PROVEDBI PROTUPOŽARNE 
SEZONE

 4.  Održati sjednicu  Stožera zaštite i spašavanja za 
pripremu protupožarne sezone u 2016. godini. U svrhu 
pravodobne pripreme protupožarne sezone na 
sjednicama:
 a)  usvojiti Plan rada Stožera civilne zaštite,
 b) usvojiti Plan aktivnog uključenja svih subjekata 
   zaštite od požara (s ažuriranim popisom) na tom 
   području,
 c)  predložiti za usvajanje Plan operativne 
   provedbe Programa aktivnosti za područje 
   Grada Gospića,
 d) predložiti pogodne lokalitete i prostore, odnosno 
   pripremiti prijedloge za potrebne predradnje radi 
   uspostave odgovarajućih zapovjednih mjesta 
   kod zapovijedanja i koordinacije u gašenju 
   požara sukladno odredbama čl. 10 Plana 
   intervencija kod velikih požara otvorenog 
   prostora na teritoriju Republike Hrvatske 
   (Narodne novine, broj 25/2001),
 e)  usvojiti financijski plan za provođenje zadaća iz 
   područja zaštite od požara. 
  
Izvršitelj zadatka: Gradonačelnik
Sudjelovatelji:           Područni ured za zaštitu i 
     spašavanje - Gospić
     Javna vatrogasna postrojba 
     Gospić, DVD Pazarišta
Rok:    Odmah
     
 5.  Uskladiti planove motrenja, čuvanja i ophodnje 
otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana 
opasnost od nastanka i širenja požara te propisati 
mjere zabrane nekontroliranog i neovlaštenog pristupa 
i boravka na tim prostorima ili građevinama za razdoblje 
visokog ili vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka 
požara.
 Financijska sredstva za provedbu izrade planova 
motriteljsko-dojavne službe moraju osigurati pravne 
osobe koje su vlasnici ili korisnici površine ili građevine 
kojima upravljaju odnosno Grad Gospić za prostore u 
vlasništvu fizičkih osoba.
 Izrađene planove i propisane mjere dostaviti  
Područnom uredu  za zaštitu i spašavanje Gospić i 
Javnoj vatrogasnoj postrojbi Gospić, DVD Pazarišta.

Izvršitelji zadatka: Gradonačelnik
     JU PP Velebit
     Hrvatske šume d.o.o. Zagreb,

Članak 1.

 Usvaja se Plan operativne provedbe Programa 
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 
od interesa za Republiku Hrvatsku, a za područje 
Grada Gospića  za 2016. godinu.

Članak 2.

 Akt iz članka 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.

Članak 3.

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Gospića".

KLASA: 810-03/16-01/6
URBROJ: 2125/01-02-16-02
Gospić, 9. lipnja 2016. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

 Na temelju točke II. podtočke 3. Programa aktivnosti 
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini 
("Narodne novine" br. 43/2016), na sjednici održanoj 9. 
lipnja 2016. godine Stožer zaštite i spašavanja za 
područje Grada Gospića predlaže za usvajanje:

PLAN
operativne provedbe Programa aktivnosti u 

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

Grada Gospića  za 2016. godinu

 Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u 
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa 
za Republiku Hrvatsku za 2016. godinu (u daljnjem 
tekstu: Plan) odnosi se na područje Grada Gospića i 
podijeljen je na sljedeće cjeline:

 I.  NORMATIVNE I OPĆE PRETPOSTAVKE U 
   ZAŠTITI OD POŽARA
 II.  A K T I V N O S T I  U  P R I P R E M I  L J E T N E 
   PROTUPOŽARNE SEZONE
 III. PREVENTIVNE AKTIVNOSTI S CILJEM 
   SMANJENJA OPASNOSTI OD NASTANKA I 
   ŠIRENJA POŽARA
 IV. AKTIVNOSTI  UTVRĐENE DRŽAVNIM 
   PLANOM ANGAŽIRANJA VATROGASNIH 
   SNAGA I SNAGA KOJE SUDJELUJU U 
   GAŠENJU POŽARA
 V.  OPERATIVNE AKTIVNOSTI
 VI. ZAVRŠNE ODREDBE

I. NORMATIVNE I OPĆE PRETPOSTAVKE U 
ZAŠTITI OD POŽARA

 1.  Grad Gospić je izradio i donio Odluku o 
prihvaćanju (usklađenju) Procjene ugroženosti od 
požara i tehnoloških eksplozija Grada Gospića i Plan 
zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada 
Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 2/16).

Izvršitelji zadataka: Gradonačelnik, 
Rok:    Odmah

Stranica 162 Službeni vjesnik Grada Gospića Broj 04/16

na vrh



 9.  Grad Gospić, Hrvatske ceste d.o.o. i Hrvatske 
autoceste d.o.o. Zagreb, dužne su izraditi Godišnji plan 
čišćenja cestovnog pojasa od lakozapaljivih tvari, 
odnosno onih tvari koje bi mogle izazvati požar ili 
omogućiti/olakšati njegovo širenje, uz javne prome-
tnice koje prolaze kroz šume razvrstane u veliki i vrlo 
veliki stupanj ugroženosti od požara te one koje su od 
posebnog značaja. Osobitu pažnju potrebno je 
posvetiti na cestovne pravce lokalnog značaja, a koje 
su tijekom turističke sezone pojačano opterećene 
prometom (prilazi autokampovima, javnim plažama, 
kulturno povijesnim lokalitetima i sl.). Temeljem 
navedenog Godišnjeg plana provoditi redovna čišćenja 
cestovnog pojasa.
 Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture 
utvrdit će cestovne pravce i odmorišta za vozila koja 
prevoze opasne tvari tijekom ljetne sezone te provesti 
nadzor nad istima a s ovim obvezama upoznat će i 
ostale subjekte koji upravljaju, grade i održavaju 
prometnice i objekte od državnog, županijskog i 
lokalnog značaja.
 Godišnji plan čišćenja s dinamikom izvršenja, 
odmah po donošenju, dostaviti Ministarstvu pomorstva, 
prometa i infrastrukture te  Područnom uredu za zaštitu 
i spašavanje - Gospić

Izvršitelji zadatka: Grad Gospić
     Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, 
     Ispostava Gospić, 
     Hrvatske autoceste d.o.o.
Rok dostave plana: Odmah
Rok provedbe: Odmah

 10. Za posebno štićena područja posebice 
priobalja, nacionalne parkove, parkove prirode, stroge 
rezervate, park – šume, zaštićene krajolike, spomenike 
prirode i spomenike parkovne arhitekture provoditi 
dodatne preventivne mjere zaštite od požara određene 
procjenom ugroženosti od požara te sustavno po-
boljšavati zaštitu od požara određenu odgovarajućim 
planovima.
 Za provedbu ove točke osigurati dostatna 
financijska sredstva iz planiranih sredstava javnih 
ustanova (za nacionalne parkove i parkove prirode) i 
proračuna jedinica područne (regionalne) samouprave.

Izvršitelji zadatka: JU PP Velebit      
Rok provedbe: Odmah

 11. Nadležna tijela Grada Gospića dužna su 
sustavno provoditi praćenje stanja odlagališta otpada 
na svom području i poduzimati mjere za sanaciju 
nekontroliranih»divljih«odlagališta.
 Inspekcije Ministarstva zaštite okoliša, i prirode u 
suradnji sa inspekcijama Ministarstva unutarnjih 
poslova i Ministarstva zdravlja dužne su u okviru svojih 
nadležnosti u svrhu kontrole provedbe mjera zaštite od 
požara, osobito na jadranskom području, izvršiti 
pregled odlagališta otpada na kojima se kontrolirano 
odlaže komunalni otpad.
 Posebnu pozornost potrebno je posvetiti provedbi 
mjera uređenja lokacija i zdravstvene zaštite 
odlagališta otpada određenih posebnim propisima, 
odnosno poduzimanju odgovarajućih mjera u smislu 
uređenja, osiguravanja, čuvanja ili zabrane korištenja 
odlagališta, te ostalih mjera za sanaciju nekontroliranih 
»divljih« odlagališta.

     Uprava šuma Gospić, 
     Podružnica Gospić 
Rok:    Odmah
     (izrada i usklađivanje planova)
     Odmah (dostava planova)

 6.  Područni ured za zaštitu i spašavanje Gospić, 
JVP Gospić I DVD Pazarišta organizirati  će i održati 
informativno-savjetodavne sastanke s subjekatima od 
interesa za zaštitu od požara, na kojima će se razmotriti 
i analizirati tijek priprema i provedbe aktivnosti zaštite 
od požara pred turističku i žetvenu sezonu.

Izvršitelji zadatka: Područni ured za zaštitu i 
     spašavanje – Gospić
     Javna vatrogasna postrojba 
     Gospić, DVD Pazarišta 
Sudjelovatelji: Gradonačelnik
Rok:    Odmah

III. PREVENTIVNE AKTIVNOSTI  S  CILJEM 
SMANJENJA OPASNOSTI OD NASTANKA I 
ŠIRENJA POŽARA

 7.  Hrvatske šume d.o.o dužne su, temeljem 
Šumsko gospodarske osnove područja za razdoblje 
2016. – 2025. g., kontinuirano raditi na izgradnji 
motrionica, prometnica, odnosno protupožarnih 
prosjeka s elementima šumskih cesta kroz posebno 
ugrožene šume.
 Hrvatske šume d.o.o. dostavit će Državnoj upravi za 
zaštitu i spašavanje aktualne podatke u georeferenci-
ranom vektorskom obliku (ESRI – format) o prometni-
cama i protupožarnim prosjekama s elementima 
šumskih cesta, šumarskih oznaka i slično.
 Hrvatske šume d.o.o. dužne su kod izrade 
Programa gospodarenja šumoposjednika, u dijelu koji 
se odnosi na projektiranje i izgradnju novih 
protupožarnih prometnica kroz posebno ugrožene 
šume, konzultirati i Županijskog vatrogasnog 
zapovjednika.

Izvršitelji zadatka: Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, 
     Uprava šuma - Podružnica 
     Gospić 
Sudjelovatelj: Javna vatrogasna postrojba 
      Gospić, DVD Pazarišta 
Rok dostave 
podataka:  Odmah
Rok provedbe: Kontinuirano

 
 8.  HŽ Infrastruktura d.o.o dužno je, uz željezničke 
prometne pravce koji prolaze kroz područja razvrstana 
u veliki i vrlo veliki stupanj ugroženosti od požara te one 
koje su od posebnog značaja, tretirati, odnosno čistiti 
pružni pojas od lakozapaljivih tvari, odnosno tvari koje 
bi mogle izazvati požar i omogućiti njegovo širenje te, 
po potrebi, poduzeti odgovarajuće mjere u svrhu 
podizanja stupnja zaštite od nastajanja i širenja požara.
Godišnji plan čišćenja sa dinamikom izvršenja, odmah 
po donošenju, dostaviti nadležnom ministarstvu te  
Područnom uredu za zaštitu i spašavanje - Gospić.

Izvršitelj zadatka: HŽ Infrastruktura d.o.o. 
Rok dostave plana: Odmah
Rok provedbe: Odmah
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IV. AKTIVNOSTI UTVRĐENE DRŽAVNIM PLANOM 
ANGAŽIRANJA VATROGASNIH SNAGA I SNAGA 
KOJE SUDJELUJU U GAŠENJU POŽARA

 15. Grad Gospić  sukladno Planu motriteljsko-
dojavne službe  prije i tijekom turističke sezone te na 
žitorodnim područjima pred žetvenu sezonu  ustrojiti i 
opremiti  potrebnom opremom izviđačko-preventivne 
ophodnje, koje će na licu mjesta poduzimati mjere za 
uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti, odnosno 
pravovremeno otkrivanje, javljanje i gašenje požara u 
samom začetku. U svrhu usklađivanja plana ophodnji i 
njihovih aktivnosti na području Grada obvezno uključiti  
vatrogasnog zapovjednika.
 Hrvatske šume d.o.o. i Javne ustanove za 
upravljanje nacionalnim parkovima, parkovima prirode i 
zaštićenim područjima na županijskoj razini zadužuju 
se da, temeljem indeksa opasnosti, u danima velikog i 
vrlo velikog razreda opasnosti od nastanka i širenja 
požara otvorenog prostora, obvezno planiraju i provode 
danonoćno dežurstvo, odnosno provode povećanje 
broja ophodnji i broja ekipa.
 Za građevine i površine koje su planom čuvanja 
predviđene za čuvanje uspostaviti odgovarajuću 
čuvarsku službu.
 Usklađeni plan motriteljsko-dojavne službe, 
izviđačko-preventivnih ophodnji i popis građevina i 
površina koje su planom čuvanja predviđene za 
čuvanje dostaviti Područnom uredu za zaštitu i 
spašavanje -  Gospić i Županijskom vatrogasnom 
zapovjedniku najkasnije do roka predviđenog za 
provedbu ove točke.

Izvršitelji zadatka: Gradonačelnik,
     Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, 
     Uprava šuma - Podružnica 
     Gospić 
     JU PP Velebit    
Sudjelovatelj: Javna vatrogasna postrojba 
     Gospić, DVD Pazarišta
Rok:    31. svibnja 2016. godine.

 16. Utvrditi načine i uvjete korištenja raspoložive 
teške (građevinske) mehanizacije za eventualnu žurnu 
izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi 
zaustavljanja širenja šumskog požara. Uz navedeno, 
planirati načine i postupke brzog premještanja 
navedene mehanizacije, prvenstveno na priobalju. Za 
potrebe žurnog prebacivanja navedene mehanizacije s 
kopna na otoke i obratno predvidjeti sudjelovanje 
oružanih snaga Republike Hrvatske – namjenski 
organiziranih snaga Hrvatske ratne mornarice (OS RH 
– PP NOS HRM) s odgovarajućim sredstvima i 
osposobljenim i uvježbanim ljudstvom.
 Popis raspoložive teške (građevinske) mehaniza-
cije s razrađenim planom aktiviranja (angažiranja), 
odmah po isteku roka za izvršenje, dostaviti 
Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Gospić te 
zapovjedniku Javne vatrogasne postrojbe Gospić, 
DVD Pazarišta

Izvršitelji zadatka: Gradonačelnik,  
Sudjelovatelj: Javna vatrogasna postrojba 
     Gospić, DVD Pazarišta
Rok:    Odmah

Izvršitelji zadatka: Gradonačelnik, 
     Ministarstvo zaštite okoliša i 
     prirode
Rok provedbe: Odmah

 12. Hrvatska elektroprivreda d.d. dužna je u okolici 
elektroenergetskih objekata i ispod trasa elektro-
energetskih vodova koji prolaze kroz područja 
razvrstana u veliki i vrlo veliki stupanj ugroženosti od 
požara te one koje su od posebnog značaja, tretirati, 
odnosno čistiti prostor od lakozapaljivih tvari, odnosno 
tvari koje bi mogle izazvati požar i omogućiti njegovo 
širenje. Obaviti nadzor nad provedbom mjera zaštite od 
požara na trasama i pripadajućim elektroenergetskim 
građevinama na priobalnom i otočnom području te 
narediti odgovarajuće mjere u cilju podizanja stupnja 
zaštite.
 Plan čišćenja s dinamikom izvršenja, odmah po 
donošenju, dostaviti Državnom inspektoratu  – 
Gospodarskoj inspekciji, Područna jedinica Rijeka,  te 
Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, Područni ured 
za zaštitu i spašavanje Gospić.

Izvršitelj zadatka: HEP DP Elektrolika Gospić.
     HEP Elektroprijenos Opatija
     HEP Prijenosno područje Split,  
     Državni inspektorat, PJ Rijeka
Rok provedbe: Odmah

 13. Ministarstvo unutarnjih poslova Policijska 
uprava Ličko-senjska će obaviti nadzor nad provedbom 
mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, 
posebno onih subjekata koji predstavljaju poseban 
gospodarski, poljoprivredni, turistički ili interes za 
zaštitu prirode i okoliša, a vezani su uz nadolazeću 
turističku i žetvenu sezonu.

Izvršitelj zadatka: MUP-a,  PU Ličko-senjska 
Rok:    Odmah

 14. Sve inspekcijske službe državne uprave dužne 
su provesti inspekcijski nadzor provedbe zadaća 
Programa aktivnosti u svojoj nadležnosti najkasnije do 
15. lipnja 2016. godine te o rezultatima nadzora 
izvijestiti Državnu upravu za zaštitu i spašavanje , 
Područni ured za zaštitu i spašavanje - Gospić.
Inspekcijska tijela državne uprave ovlaštena za nadzor 
nad provođenjem mjera zaštite od požara dužna su 
dosljedno provoditi odredbe Zakona o zaštiti od požara, 
Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima, Zakona o 
vatrogastvu, Zakona o sustavu civilne zaštite, Zakona o 
zaštiti prirode, Zakona o poljoprivrednom zemljištu, 
Zakona o šumama, Zakona o javnim cestama i drugih 
zakona i odluka kojima su propisane mjere zaštite od 
požara te zbog povrede odredbi navedenih Zakona i 
odluka podnositi optužni prijedlog i prekršajne naloge 
za koje su zakonom ovlaštena, kako bi se omogućilo 
pravodobno i dosljedno kažnjavanje subjekata koji ne 
provode mjere zaštite od požara.

Izvršitelji zadatka: Ministarstvo unutarnjih poslova, 
     PU Ličko-senjska
     Inspekcija zaštite okoliša
     Poljoprivredna inspekcija
     Šumarska inspekcija               
Rok:    15. lipnja 2016. godine
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Sudjelovatelji: Gradonačelnik, 
Rok:    Odmah

V. OPERATIVNE AKTIVNOSTI

 20. Svi izvršitelji i sudjelovatelji provedbe ovog 
Plana na području Grada Gospića pored navedenih 
obveza i zadataka u Planu imaju i  obveze i zadatke koji 
su im određeni Programom aktivnosti u provedbi 
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku u 2016. godini («Narodne novine» 
broj 43/2016). 

 21. Izvršitelji zadataka obavezni su  dostaviti ime i 
prezime, funkciju i broj telefona osobe za koordinaciju 
zadataka programa aktivnosti Državnoj upravi za 
zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i 
spašavanje Gospić odmah po donošenju ovog Plana.

 22. Svi izvršitelji zadataka iz ovog Plana obvezni su 
izvijestiti Državnu upravu za zaštitu i spašavanje, 
Područni ured za zaštitu i spašavanje Gospić o tijeku 
provedbi svojih zadaća  najmanje deset dana prije 
isteka  rokova za izvršenje pojedinih zadaća.
 
 Područni ured za zaštitu i spašavanje Gospić 
dostavit će Izvješće o provedbi zadaća iz ovog Plana 
Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje kako bi ista 
izvijestila Vladu Republike Hrvatske o provedbi zadaća 
iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku a 
za područje Grada Gospića u 2016. godini. Pored 
navedenog,  nositelji zadataka izvan ministarstava, 
obvezni su Izvješće o svim obavljenim aktivnostima iz 
ovog Programa, zajedno s financijskim izvješćem o 
sredstvima korištenim iz Državnog proračuna, dostaviti 
Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje sukladno 
rokovima utvrđenim Programom aktivnosti u provedbi 
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku kojeg je donijela Vlada Republike 
Hrvatske ("Narodne novine" broj 43/2016).

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

 23. Ovaj Plan  dostavit će se svim izvršiteljima 
zadataka i sudjelovateljima.

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

 Na temelju članka 19. i članka 43. Zakona o zaštiti 
od požara (Narodne novine, br. 92/10), točke II. 
podtočke 4. Programa aktivnosti u provedbi posebnih 
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 
Hrvatsku u 2016. godini (Narodne novine, br. 43/16)i 
članka 49. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik 
Grada Gospića" br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-
pročišćeni tekst i 7/15), Gradonačelnik Grada Gospića 
dana 9. lipnja 2016. godine donosi 

PLAN
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog 

prostora i građevina za koje prijeti povećana 
opasnost od nastajanja i širenja požara 

 Ovim se Planom razrađuje način motrenja, čuvanja i 
ophodnje otvorenog prostora, građevina, dijelova 
građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost

 17. Za potrebe intervencije gašenja požara i izrade 
šumskih prosjeka u akcijama sprječavanja širenja 
nastalog požara pri pravnim osobama koje gospodare 
šumama planirati, osposobiti i opremiti s odgovara-
jućom opremom i sredstvima veze radne ekipe 
šumarskih djelatnika. Sredstva veze moraju biti 
usklađena sa sustavom veza vatrogasnih postrojbi.
 Popis ekipa s opremom te Plan angažiranja 
dostaviti nadležnom Područnom uredu  za zaštitu i 
spašavanje i zapovjedniku Javne vatrogasne postrojbe 
Gospić, DVD Pazarišta
 
Izvršitelj zadatka: Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, 
     Uprava šuma - Podružnica 
     Gospić
Rok:    Odmah

 18. Prije početka ljetne protupožarne sezone izvršiti 
pripreme i sanacije, odnosno otklanjanje nedostataka 
na vozilima, opremi i tehnici, prvenstveno na temelju 
raščlambe zapisnički utvrđenih oštećenja i /ili kvarova 
tijekom prethodne požarne sezone. 
 Za vozila angažirana u provedbi zadaća redovne 
dislokacije i/ili prema članku 36. Zakona o vatrogastvu, 
nadležne stručne službe analizirat će izvršeno tijekom 
protupožarne sezone, temeljem odgovarajućih 
zapisnika i planova nužnih aktivnosti u pripremi/sanaciji 
vozila, opreme i tehnike objediniti potrebe na 
županijskoj razini i prijedlog sanacije odnosno 
popravka dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i 
spašavanje.

Izvršitelji zadatka: Gradonačelnik,
     Državna uprava za zaštitu i 
     spašavanje,  
     Službe u sjedištu
Sudjelovatelj: Javna vatrogasna postrojba 
     Gospić, DVD Pazarišta
Rok:    Odmah

 19. U suradnji s Državnom upravom za zaštitu i 
spašavanje i Vatrogasnom zajednicom Ličko senjske 
županije, na temelju raščlambe angažiranja, troškova i 
učinaka tijekom proteklih 5 godina a sukladno 
planovima zaštite od požara, radi dodatnog popunja-
vanja vatrogasnih postrojbi za vrijeme pojačane 
opasnosti od požara planirat će i provesti sezonsko 
dodatno zapošljavanje vatrogasaca u vatrogasnim 
postrojbama (u daljem tekstu: sezonski vatrogasci) te 
njihovo opremanje i osposobljavanje. Županijski 
vatrogasni zapovjednik će Plan rasporeda zapošlja-
vanja po vatrogasnim postrojbama, popis s osnovnim 
podacima sezonskih vatrogasaca s poimenice 
pridruženim bruto iznosima naknade te program 
dodatnog osposobljavanja dostaviti na odobrenje 
Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – glavnom 
Vatrogasnom zapovjedniku, odmah.
 Državna uprava za zaštitu i spašavanje – glavni 
Vatrogasni zapovjednik, nakon raščlambe dostavljenih 
podataka, odobrit će sufinanciranje iznosa naknada za 
troškove zapošljavanja i to najdulje za razdoblje od 1. 
lipnja do 30. rujna 2016. godine te dostaviti 
odgovarajuće odluke o tome i upute.

Izvršitelji zadataka: Vatrogasna zajednica Ličko-
     senjske županije
     Državna uprava za zaštitu i 
     spašavanje
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za nastanak i širenje požara (u daljnjem tekstu: Plan), u 
razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna, te u razdoblju kada je 
proglašena velika ili vrlo velika opasnost za nastanak i 
širenje požara na otvorenom prostoru.

 Plan sadrži:
 I.  Normativne i opće pretpostavke u zaštiti od 
   požara
 II.  Plan motrenja, čuvanja i ophodnje
 III. Preventivne aktivnosti
 IV. Završni dio

I. NORMATIVNI DIO

 1.  Građevine, dijelovi građevina, šumske površine 
i prostori za koje prijeti povećana opasnost od 
nastajanja i širenja požara navedeni su u 
Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija, te u Planu zaštite od požara i 
tehnoloških eksplozija za područje Grada 
Gospić.

 2.  Odluku o agrotehničkim mjerama, mjerama 
uređenja i održavanja poljoprivrednih rudina, te 
mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom 
zemljištu,  kojom se propisuje da se spaljivanje 
biljnih otpadaka i korova može obavljati 
isključivo uz poduzimanje odgovarajućih mjera 
zaštite od požara, a u skladu sa propisima 
kojima se uređuje zaštita od požara, posebice sa 
člankom 5. Odluke o uvjetima paljenja vatre  i 
drvenog ugljena na otvorenom prostoru na 
području Ličko-senjske županije.

II. PLAN MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE

 1.  Motrenje, čuvanje i ophodnju otvorenog 
prostora i građevina tijekom protupožarne 
sezone provodit će JVP Gospić i DVD Pazarišta, 
sukladno Planu zaštite od požara i tehnoloških 
eksplozija donesenom za područje Grada 
Gospić.

 2.  Mjere zaštite šuma od požara su propisane u 
Planovima zaštite od požara, te Šumsko-
gospodarskim planovima.
Na prostoru Grada Gospića tijekom ljetnog 
razdoblja kada su opasnosti od nastanka i 
širenja požara na otvorenim prostorima najveće, 
ustrojeno je motrenje opasnosti od nastanka 
požara i motrenje nastanka požara kako je 
navedeno u Procjeni ugroženosti od požara i 
tehnoloških eksplozija za Grad Gospić.
Pregled šumskih površina po vrsti, starosti, 
zapaljivosti i izgrađenosti protupožarnih putova i 
prosjeka u šumama dan je u Procjeni ugrože-
nosti od požara i tehnoloških eksplozija.

 3.  Za Grad Gospić su od posebnog interesa pravne 
osobe koje su temeljem Plana operativne 
provedbe Programa aktivnosti u provedbi 
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku, a za područje Grada 
Gospić za 2016. godinu dobile zadaću, i to:

P  Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma 
   - Podružnica Gospić, Šumarija Gospić

P  „Hrvatske ceste“d.o.o. Ispostava Gospić
P  „Lika ceste“ d.o.o. Gospić
P  „Hrvatske autoceste“ d.o.o. 

   Sektor za održavanje 

P  Komunalno poduzeće 
   „Komunalac Gospić“d.o.o. Gospić

P  DP„Elektrolika“ Gospić
P  HŽ Infrastruktura d.o.o.
P  JU Park prirode „Velebit“ 

Svi navedeni subjekti, a koji su utvrđeni i 
Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija, te u Planom zaštite od požara i 
tehnoloških eksplozija za područje Grada 
Gospić dužni su postupati sukladno svojim 
operativnim planovima zaštite od požara i 
planovima motrenja, čuvanja i ophodnji za 
vrijeme protupožarne sezone.

 4.  Komunalna služba Grada Gospića kontinuirano 
će pratiti stanje odlagališta otpada na svom 
području i poduzimati mjere zaštite od požara na 
odlagalištima otpada.

 5.  Za provedbu mjera vezanih za pripremu i tijekom 
protupožarne sezone 2016. godine, osigurana 
su financijska sredstva u proračunu Grada 
Gospić. 

III. PREVENTIVNE AKTIVNOSTI

 1.  Provoditi promidžbene aktivnosti upoznavanja 
pučanstva u svezi postizanja visoke razine 
provedbe preventivnih mjera zaštite od požara, 
te ukazivati na zabranu paljenja vatre  i drvenog 
ugljena na otvorenom prostoru na području 
Grada Gospića u razdoblju od 1. lipnja do 30. 
rujna, te u razdoblju kada je proglašena velika ili 
vrlo velika opasnost za nastanak i širenje požara 
na otvorenom prostoru.

IV. ZAVRŠNI DIO

 1.  Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i sa 
istim će biti objavljen u "Službenom vjesniku 
Grada Gospića".

KLASA: 810-03/16-01/7
URBROJ: 2125/01-02-16-02
Gospić, 9. lipnja 2016. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

 Na temelju članka 21. stavak 1. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu ("Narodne Novine", br. 
26/03 p. t., 82/04,110/04 - Uredba,178/04, 38/09, 
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 
153/13, 147/14 i 36/15), članka 5. Odluke o 
komunalnim djelatnostima na području Grada Gospića 
("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 2/15 i 3/15) i 
članka 49. Statuta Grada Gospića ("Službeni Grada 
Gospića" broj 07/09, 5/10,7/10,1/12,02/13, 3/13- 
pročišćeni tekst i 7/15), u predmetu Komunalac Gospić 
d.o.o., zahtjev za prethodnu suglasnost za Cjenik 
usluga iz komunalne djelatnosti za upravljanje 
sportskim igralištima Gradonačelnik Grada Gospića 
dana 20. srpnja 2016. godine donosi

ZAKLJUČAK
o  davanju prethodne suglasnosti trgovačkom 
društvu Komunalac Gospić  d.o.o., Gospić na 

Cjenik usluga iz komunalne djelatnosti za 
upravljanje teniskim terenima na području 

Grada Gospića
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Članak 2.

 Javna parkirališta svrstavaju se u jednu zonu.

 Oznaka za I zonu je crvena boja,

 Ulice i lokacije koje ulaze u sustav naplate i kontrole 
parkiranja u (I) zoni su:
 • Ulica Nikole Tesle
 • Trg Stjepana Radića
 • Ulica bana Ivana Karlovića
 • Ulica 30.  svibnja  1990.
 • Budačka ulica
 • Kaniška ulica  
 • Trg Alojzija Stepinca
 • Ulica popa Nikole Mašića
 • Ulica popa Frana Biničkog
 • Ulica Žakana Broza
 • Ulica Frana Kurelca
 • Ulica Dr. Ante Starčevića
 • Mlinarska ulica
 • Smiljanska ulica
 • Ulica Senjskih žrtava

VREMENSKO OGRANIČENJE TRAJANJA I 
NAPLATE PARKIRANJE

Članak 3.

 Za parkiranje na javnim parkiralištima plaća se 
naknada radnim danom od 7:00 do 16:00 sati, a 
subotom od 8:00 do 12:00 sati. Naknada za parkiranje 
na javnim parkiralištima ne plaća se nedjeljom i 
blagdanom.

Članak 4.

 Naplata parkiranja u I  ZONI  provoditi će se bez 
vremenskog ograničenja i s vremenom tolerancije od 
15 minuta.

Članak 5.

 Na povlaštene parkirališne karte ne primjenjuje se 
vremensko ograničenje trajanja parkiranja.

CIJENE PARKIRALIŠNIH KARATA

Članak 6.

 Cijena parkirališne karte za pojedinu zonu određuje 
se kako slijedi:
 - u I zoni parkiranje u trajanju od trenutka izdavanja 
  parkirališne karte do istog vremena u prvom 
  sljedećem danu u kojem se naplaćuje parkiranje 
  27,00 kuna;
 - u I zoni parkiranje u trajanju do 60 minuta 3,00 
  kuna;

Članak 7.

 Cijena mjesečne povlaštene parkirališne karte za 
stanare (fizičke osobe) s prebivalište u zonama naplate 
parkiranja određuje se za pojedinu zonu naplate kako 
slijedi:
 - u I zoni 40,00 kuna

Članak 1.

 Gradonačelnik Grada Gospića razmotrio je zahtjev 
trovačkog društva Komunalac Gospić d.o.o., Gospić za 
davanje prethodne suglasnosti na Cjenik usluga iz 
komunalne djelatnosti za upravljanje teniskim terenima 
na području Grada Gospića. 

Članak 2.

 Daje se prethodna suglasnost trgovačkom društvu 
Komunalac Gospić d.o.o., Gospić na Cjenik usluga iz 
komunalne djelatnosti za upravljanje teniskim terenima 
iz članka 1. ovog Zaključka s primjenom od 20. srpnja 
2016. godine.
 

Članak 3.

 Cjenik iz članka 2. pod oznakom Ur. broj: 232/1-
2016, od 17. srpnja 2016. godine prilaže se i sastavni je 
dio ovog Zaključka.  

Članak 5.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Gospića".

Klasa: 430-02/16-01/1
Ur broj: 2125/01-02-16-02
Gospić, 20. srpnja 2016. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

 Na temelju članka 49. Statuta Grada Gospića 
("Službeni vjesnik Grada Gospića" broj 07/09, 5/10, 
7/10, 1/12, 02/13, 3/13 - pročišćeni tekst i 7/15), članka 
5. stavka 1. točke 6. Zakona o sigurnosti prometa na 
cestama ("Narodne novine" br. 67/08, 48/10, 74/11, 
80/13, 158/13, 92/14 i 64/15)  i članka 20. Odluke o 
organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na 
javnim otvorenim parkiralištima Grada Gospića, 
Gradonačelnik Grada Gospića dana 8.7.2016. godine 
donosi 

PRAVILNIK
o korištenju javnih parkirališta

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 Ovim se Pravilnikom određuju parkirališne zone, 
vremensko ograničenje trajanja i naplate parkiranja, 
cijene parkirališnih karata i način korištenja povlaštenih 
parkirališnih karata na javnim parkiralištima s naplatom 
(u daljnjem tekstu: javna parkirališta) na području 
Grada Gospića.
 Sastavni dio ovog Pravilnika je Prometni elaborat o 
organizaciji parkiranja na području Grada Gospića 
Klasa: 340-01/16-01/4,  Ur. broj: 2125/01-04-16-01 kao 
i prethodna suglasnost MUP-a Policijske uprave Ličko-
senjske, broj: 511-04-03/04-3739/3-2016, od 30. lipnja 
2016.
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Članak 15.

 Pravo na povlaštenu kartu temeljem ovog Pravilnika 
moga ostvariti stanari zgrada koje su s Gradom 
usuglasili granice zemljišta za redovitu uporabu 
zgrada.
 
 Gradonačelnik može na zahtjev stranke uz pisano 
obrazloženje, iz socijalnih, zdravstvenih i sličnih 
razloga pojedinačno odobriti promjenu kategorije prava 
na parkirnu kartu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

 Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u 
"Službenom vjesniku Grada Gospića".

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

 Na temelju članka 49. Statuta Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 
1/12, 2/13, 3/13 – p.t., 7/15), a sukladno odredbama 
Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima nanciranja 
i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće 
dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 
26/15) Gradonačelnik Grada Gospića dana    13. lipnja 
2016. godine donosi

IZMJENE GODIŠNJEG PLANA RASPISIVANJA 
JAVNIH POZIVA GRADA GOSPIĆA ZA 

SUFINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I 
MANIFESTACIJA KOJE PROVODE UDRUGE ZA 

2016. GODINU

I

 U Godišnjem planu raspisivanja javnih poziva 
Grada Gospića za sunanciranje programa, projekata i 
manifestacija koje provode udruge za 2016. godinu 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 01/2016), u točki 
II "Prilog 1." zamjenjuje se novim prilogom "Prilog 1.", 
koji čini sastavni dio ovog akta.

II

 Ove Izmjene stupaju na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

Klasa: 402-07/16-01/01
Urbroj: 2125/01-02-16-02
Gospić, 13. lipnja 2016. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

Članak 8.

 Cijena mjesečne povlaštene parkirališne karte za 
fizičke osobe koje imaju status HRVI i prebivalište na 
području obuhvata parkirališne zone Grada Gospića 
naplata parkiranja određuje se kako slijedi:
 - u I  zoni 30,00 kuna.

 Na mjestima koja su obilježena za parkiranje vozila 
invalida, može se parkirati bez naknade, ako je vozilo 
prilagođeno da njime upravlja osoba čiji su ekstremiteti 
bitni za upravljanje oštećeni, a vozilo je sukladno 
Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, obilježeno 
posebnim znakom sukladno važećem Pravilniku o 
znaku pristupačnosti (NN 78/08 i 87/14)

Članak 9.

 Cijena mjesečne povlaštene parkirališne karte za 
fizičke osobe koje su zaposlene u zonama naplate 
parkiranja naplata parkiranja određuje se kako slijedi:
 - u I. zoni 90,00 kuna

Članak 10.

 Cijena mjesečne povlaštene parkirališne karte za 
fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost u 
zonama naplate parkiranja određuje se za pojedinu 
zonu naplate kako slijedi:
 - u I  zoni 130,00 kuna

Članak 11.

 Cijena mjesečne povlaštene parkirališne karte za 
pravne osobe koje imaju sjedište ili koriste poslovni 
prostor u zonama naplate parkiranja određuje se za 
pojedinu zonu naplate kako slijedi:
 - u I  zoni 180,00 kuna

Članak 12.

 Cijena mjesečne komercijalne  parkirališne karte za 
fizičke osobe određuje se za pojedinu zonu naplate 
kako slijedi:
 - u I  zoni 300,00 kuna

Članak 13.

 Cijena mjesečne komercijalne parkirališne karte za 
pravne osobe određuje se za pojedinu zonu naplate 
kako slijedi:
 - u I  zoni 500,00 kuna

Članak 14.

 Povlaštena parkirališna karta izdaje se najduže do 
12 mjeseci (godišnja povlaštena parkirališna karta).
 U svim navedenim cijenama za parkiranje uračunat 
je i pripadajući PDV.
 Ukoliko se kupuje karta za 6 mjeseci odobrava se 
popust od 10%, a na kupljenu godišnju kartu odobrava 
se popust od 20%.
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