
 Ova Odluka objavit će se u "Službenom vjesniku 
Grada Gospića ", a stupa na snagu 01. siječnja 2018. 
godine.

KLASA: 400-06/17-01/25
URBROJ: 2125/01-01-17-03 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
                GRADA GOSPIĆA

Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 21. stavak 4. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13, 
73/17) 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 i 7/15), Gradsko vijeće Grada 
Gospića na sjednici održanoj dana 27. prosinca 2017. 
godine donosi 

Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Plana gospodarenja 

otpadom Grada Gospića za 
razdoblje 2017.-2022.

I.

 Usvaja se Plan gospodarenja otpadom Grada Gospića 
za razdoblje 2017.-2022.

II.
,

 Sastavni dio ovog Zaključka čini Plan gospodarenja 
otpadom Grada Gospića za razdoblje 2017.-2022. 

III.

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

KLASA: 351-01/17-01/18
URBROJ: 2125/01-01-17-04
Gospić, 27. prosinca 2017. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
                GRADA GOSPIĆA

Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 19. i članka 48. stavka 1. točka 6. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) te 
članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-
pročišćeni tekst, 07/15) Gradonačelnik Grada Gospića 
dana 14. prosinca 2017. godine donosi

O D L U K U
o dodijeli jednokratne novčane pomoći

povodom božićnih blagdana 
nezaposlenim osobama s prebivalištem 

na području grada Gospića
Članak 1.

 Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na isplatu 
jednokratne novčane pomoći povodom božićnih blagdana 
nezaposlenim osobama za 2017. godinu, u iznosu od 
300,00 kuna (slovima: tri stotine kuna) po osobi.

Članak 2.

 Sredstva iz članka 1. ove Odluke osigurana su u 
Proračunu Grada Gospića za 2017. godinu, a isplatit će se 
s a  p o z i c i j e  G L AVA 0 6  S O C I J A L N A S K R B , 
ZDRAVSTVO,OBITELJ I ZAJEDNICA, Glavni program 
P09 Obitelj i zajednica, Program 0101 Aktivnosti u zaštiti 
obitelji i zajednice Tekući projekt T100006 Pomoć 
nezaposlenim osobama i umirovljenicima.

Članak 3.

 Jednokratna novčana pomoć povodom božićnih 
blagdana nezaposlenim osobama s prebivalištem na 
području grada Gospića, isplatit će se osobama koje 
ispunjavaju sve dolje navedene uvjete:
 - nezaposlenima koji se od 01. prosinca 2017. godine 
  do dana isplate neprekidno nalaze u evidenciji 
  nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za 
  zapošljavanje,
 - osobama koje imaju prebivalište na području grada 
  Gospića u neprekidnom trajanju 6 mjeseci zaključno 
  sa danom isplate.
 Popis nezaposlenih osoba Grad Gospić će zatražiti od 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda 
Gospić. 
 Osobe koje su novopri javl jene u evidenci j i 
nezaposlenih osoba a koje nisu navedene na 
dostavljenom popisu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 
dužne su osobno dostaviti potvrdu da se nalaze u 
evidenciji nezaposlenih osoba kao i dokaz da su bile u 
radnom odnosu do dana pr i jave u ev idenci ju 
nezaposlenih.

 Kao dokaz za ispunjavanje uvjeta navedenih u stavku 
1. potrebno je dostaviti:
 1. Presliku osobne iskaznice i OIB nezaposlene osobe 
  ili Uvjerenje o prebivalištu (ukoliko osobnom 
  iskaznicom nije dokaziv uvjet prebivališta na 
  području grada Gospića u neprekidnom trajanju 6 
  mjeseci sa danom isplate).

Članak 4.

 Isplata jednokratne novčane pomoći - božićnice 
isplaćivat će se u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, 
Budačka 55, od 18. do 21. prosinca 2017. godine u 
vremenskom periodu od 09,00 do 14,00 sati.

Članak 5.

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

KLASA: 550-01/17-01/23
URBROJ 2125/01-02-17-08
Gospić, 14. prosinca 2017. godine

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA
Karlo Starčević, v.r.

 Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi 
(„Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 
16/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13, 137/15) 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 13. prosinca 2017. godine donosi 

O D L U K U 
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URBROJ: 2125/01-02-17-01
Gospić, 13. prosinca 2017. godine

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA
Karlo Starčević, 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, 137/15, 123/17), 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), Odluke o 
privremenom financiranju poslova, funkcija i programa 
gradskih tijela i drugih proračunskih korisnika Grada 
Gospića od 01. siječnja do 31. ožujka 2018. godine 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 09/2017) i članka 5. 
Odluke o socijalnoj skrbi Grada Gospića („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 08/13, 01/14, 08/15, 06/16) 
Gradonačelnik Grada Gospića dana 30. prosinca 2017. 
godine donio je

ODLUKU
o visini iznosa Potpore rodilji za 

novorođeno dijete i Potpore roditeljima 
(skrbnicima) djece s teškoćama u 

razvoju za 2018. godinu
Članak 1.

 Ovom Odlukom određuje se visina iznosa Potpore 
rodilji za novorođeno dijete i visina iznosa Potpore 
roditeljima (skrbnicima) djece s teškoćama u razvoju za 
2018. godinu koje su kao prava propisane Odlukom o 
socijalnoj skrbi Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ broj 08/13, 01/14, 08/15, 06/16).

Članak 2.

 Visina iznosa Potpore rodilji za novorođeno dijete 
određuje se u iznosu od 1.000,00 kuna za svako 
novorođeno dijete. 
 Visina iznosa Potpore roditeljima (skrbnicima) djece s 
teškoćama u razvoju određuje se u iznosu od 2.000,00 kn.

Članak 3.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine do dana 
primjenjivanja Odluke o privremenom financiranju 
poslova, funkcija i programa gradskih tijela i drugih 
proračunskih korisnika Grada Gospića od 01. siječnja do 
31. ožujka 2018. godine („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 09/2017) i objavit će se u „Službenom 
vjesniku Grada Gospića“.

KLASA: 550-01/17-01/31
URBROJ 2125/01-02-17-02
Gospić, 30. prosinca 2017. godine

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA
Karlo Starčević, v.r.

 Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i 
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata 
od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne 
novine“, broj 26/15), članka 26. Pravilnika o financiranju 
javnih potreba Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“, broj 01/16, 04/16) i članka 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), Gradonačelnik 

o jednokratnoj novčanoj pomoći - 
božićnici umirovljenicima
s područja Grada Gospića 

Članak 1.

 Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i iznos pomoći 
odnosno isplata jednokratne novčane pomoći - božićnice 
umirovljenicima slabijeg imovnog stanja.
 Sredstva za isplatu jednokratne novčane pomoći - 
božićnice osigurana su u Proračunu Grada Gospića za 
2017. god. na poziciji  GLAVA 06 SOCIJALNA SKRB, 
ZDRAVSTVO, OBITELJ I ZAJEDNICA, Glavni program 
P09 Obitelj i zajednica, Program 0101 Aktivnost u zaštiti 
obitelji i zajednice, Tekući projekt T100006 Pomoć 
nezaposlenim osobama i umirovljenicima.

Članak 2.

 Iznos jednokratne novčane pomoći - božićnice koja će 
se isplaćivati umirovljenicima s područja Grada Gospića 
utvrđuje se u iznosu od 200,00 kn netto.

Članak 3.

 Kriteriji za isplatu ovog oblika pomoći su sljedeći:
 - da je osoba umirovljenik odnosno korisnik Hrvatskog 
  zavoda za mirovinsko osiguranje,
 - da ima prebivalište na području Grada Gospića u 
  neprekidnom trajanju od 6 mjeseci zaključno s 
  danom isplate,
 - da ostvaruje ukupna mirovinska primanja (tuzemna i 
  inozemna) u iznosu od 1.500,00 kuna ili manje 
  mjesečno neovisno o kojoj se vrsti mirovine radi 
  (starosnoj, obiteljskoj, invalidskoj).

 Doplatak za pomoć i njegu ne uračunavaju se u 
mirovinu.

Članak 4.

 Umirovljenik koji ostvaruje pravo na isplatu 
jednokratne novčane pomoći - božićnice  dužan je  priložiti 
dokaze potrebne za ostvarivanje prava:
 - presliku osobne iskaznice (obostrano),
 - presliku zadnjeg odreska mirovine ili presliku 
  potvrde banke o isplati mirovine (mora biti vidljiv OIB 
  umirovljenika).

Članak 5.

 Pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći - 
božićnice po ovoj Odluci nemaju:
 - korisnici invalidskih mirovina koji su u radnom 
  odnosu,
 - korisnici koji u zadnjih 6 mjeseci nemaju prijavljeno 
  prebivalište na području Grada Gospića.

Članak 6.

 Isplata jednokratne novčane pomoći - božićnice  
isplaćivat će se u Gradskoj upravi Grada Gospića, 
Budačka 55 od 18. do 21. prosinca 2017. godine. 

Članak 7.

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

KLASA: 402-01/17-01/223    
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