
o izmjeni Odluke o visini naknade za obavljanje
dužnosti predsjednika i potpredsjednika 

Gradskog vijeća Grada Gospića

Članak 1.

U Odluci o visini naknade za obavljanje dužnosti 
predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 
2/12) članak 2. mijenja se i glasi:

„Predsjedniku Gradskog vijeća za obavljanje 
dužnosti pripada mjesečna naknada u visini 52,5% 
prosječne mjesečne netto plaće isplaćene po 
zaposlenom u Republici Hrvatskoj, prema posljednjem 
objavljenom podatku Državnog zavoda za statistiku.“

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

„Potpredsjednicima Gradskog vijeća za obavljanje 
dužnosti pripada mjesečna naknada u visini 18,7% 
prosječne mjesečne netto plaće isplaćene po 
zaposlenom u Republici Hrvatskoj, prema posljednjem 
objavljenom podatku Državnog zavoda za statistiku.“

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave 
u „Službenom vjesniku Grada Gospića“, a primjenjuje 
se od 01. siječnja 2015. godine. 

Klasa: 121-01/09-01/03
Urbroj: 2125/01-01-14-13
Gospić, 22. prosinca 2014. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

Na temelju članka 31. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („NN“ br. 33/01, 60/01 – 
vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - p.t.) 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), Gradsko vijeće 
Grada Gospića na sjednici održanoj dana 22. prosinca 
2014. godine donijelo je 

O D L U K U
o izmjeni Odluke o naknadama članovima 

Gradskog  vijeća i članovima radnih
 tijela Gradskog vijeća

Članak 1. 

U Odluci o naknadama  članovima Gradskog vijeća 
i članovima radnih tijela Gradskog vijeća („Službeni 
vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 2/12) članak 2. mijenja 
se i glasi:

„Članovima Vijeća utvrđuje se naknada koja se 
isplaćuje na ime naknade troškova, naknade na 
neostvarenu plaću ili zaradu i naknade za obavljanje 
dužnosti u Vijeću u paušalnom mjesečnom iznosu od 

netto 637,00 kuna, te dodatnih 340,00 kuna po svakoj  
održanoj sjednici Vijeća.“

Članak 2. 

U članku  5. stavak 2. mijenja se i glasi: 

„Predsjedniku odnosno predsjedatelju radnog tijela 
pripada naknada po održanoj sjednici radnog tijela u 
iznosu od 170,00 kuna netto, a članovima radnih tijela 
85,00 kuna netto po održanoj sjednici.“

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave 
u „Službenom vjesniku Grada Gospića“, a primjenjuje 
se od 01. siječnja 2015. godine.

Klasa: 121-01/09-01/09
Urbroj: 2125/01-01-14-14
Gospić, 22. prosinca 2014.  godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

Na temelju članka 23. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu ("Narodne novine" br. 36/95, 70/97, 
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 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 članka 
33. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada 
Gospića" br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13 i 3/13 - p. t.), 
Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 
dana 22. prosinca 2014. godine donosi 

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj

 naknadi Grada Gospića

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi Grada Gospića 
("Službeni vjesnik Grada Gospića" broj 9/01, 3/02, 
5/03,  3/04, 2/05, 8/06, 11/06, 9/07, 03/08, 11/09 i 7/14) 
u točki IV.  članku 7. stavak 1. točka 5. mijenja se i glasi: 

"5.  Poslovni prostori za: 
osobne usluge: frizeri, kozmetičari, pedikeri i 
maseri, usluge popravka i održavanja motornih 
vozila, usluge popravka: postolari, staklari, 
tapetari, krojači, urari, kamenoresci; fotografi, 
slastičari, usluge u građevinarstvu: keramičari, 
krovopokrivači, limari i sl., usluge u kućanstvu - 
vodoinstalateri, električari, soboslikari, servisi 
kućanskih aparata                                     3,00".

Članak 2.

Ovlašćuje se Odbor za propise i pravna pitanja da 
izradi pročišćeni tekst Odluke o komunalnoj naknadi 
Grada Gospića.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana 
objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića".
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KLASA: 363-02/14-01/03
URBROJ: 2125/01-01-14-06
Gospić, 22. prosinca 2014. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

Na temelju članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ br. 28/10) i na temelju članka 33. 
Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13 – p.t.), 
Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 
dana 22. prosinca 2014. godine donosi

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o 

koeficijentima za obračun plaća službenika 
i namještenika u upravnim tijelima Grada 

Gospića

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaća 
službenika i namještenika u  upravnim tijelima Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 9/10, 
1/11, 6/11, 6/12, 7/12, 8/12, 6/13, 1/14 i 2/14), u 
tabelarnom prikazu članka 2. mijenja se slijedeće:

· u točki 5. umjesto  koeficijenta „2,98“ treba stajati 
koeficijent „2,95“;

· točka 8.a mijenja se i glasi:
„Voditelj Odsjeka za komunalno, prometno i 
poljoprivredno redarstvo  2,81“;

· točka 16. briše se;
· točka 23. mijenja se i glasi: 
„23.  Viši referent za poslove protokola  1,89“

· točka 26. mijenja se i glasi:
„26.  Viši referent za javnu nabavu  1,89“;

· točka 28. mijenja se i glasi:
„28.  Viši referent za zaštitu od požara te za 
zaštitu i spašavanje  1,89“;

· iza točke 30. dodaje se točka 30.a koja glasi:
„30.a  Referent za administrativne poslove 
Gradskog vijeća  1,44“;

· točka 35. mijenja se i glasi: 
„35.  Referent za nadzor javnih površina i 
komunalne opreme  1,44“;

· točka 39. mijenja se i glasi:
„39.  Referent komunalni - prometni redar  1,55“;

· Iza točke 39. dodaje se točka 39.a koja glasi:
„39.a  Referent komunalni redar  1,55“;

· Iza točke 39.a  dodaje se točka 39.b koja glasi:
„39.b  Poljoprivredni redar  1,50“;

· točka 43. briše se.

Članak 2.

Ovlašćuje se Odbor za propise i pravna pitanja za 
izradu pročišćeni tekst Odluke o koeficijentima za 
obračun plaća službenika i namještenika u  upravnim 
tijelima Grada Gospića.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave 

u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 

Klasa: 118-06/10-01/01
Urbroj: 2125/01-01-14-30
Gospić, 22. prosinca 2014. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o savjetima 
mladih ("Narodne Novine" broj 41/14), članka 27. 
Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Gospića 
("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 5/14) 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.), 
Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 
dana 22. prosinca 2014. godine donosi

Z A K LJ U Č A K
o davanju odobrenja na Program rada i 

Financijski plan izvršenja Programa rada 
Savjeta mladih Grada Gospića za 2015. godinu

Članak 1.

Ovim Zaključkom daje se odobrenje na Program 
rada i Financijski plan izvršenja Programa rada Savjeta 
mladih Grada Gospića za 2015. godinu. 

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića".

Klasa: 023-08/14-01/06
Urbroj: 2125/01-01-14-04
Gospić, 22. prosinca 2014. godine

          Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

 Petar Radošević, v.r.

Temeljem članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju 
(„NN“ br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 33. 
Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada 
Gospića" br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13 i 3/13 - 
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Gospića na 
sjednici održanoj dana 22. prosinca 2014. godine 
donosi

S M J E R N I C E
 za organizaciju i razvoj sustava zaštite

 i spašavanja na području 
Grada Gospića za 2015. godinu

Temeljem izrađene i usvojene Procjene ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od 
mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa 
za područje Grada Gospića na sjednici Gradskog vijeća 
održanoj dana 15. rujna 2011. godine, te Odluke o 
donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Gospića 
sa Planom civilne zaštite donesene od strane 
Gradskog vijeća Grada Gospića na sjednici održanoj 
dana 12. rujna 2012. a s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, 
materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog 
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