
 U članku 89. stavku 1. riječi: „godišnje i polugodišnje 
izvješće“ zamjenjuju se riječima: „godišnji i polugodišnji 
izvještaj “.
 

Članak 19.

 U članku 92. riječi: „obavlja nadzor nad zakonitošću“ 
zamjenjuju se riječima: „nadzire zakonitost“.

Članak 20.

 Ovlašćuje se Odbor za propise i pravna pitanja da 
izradi i objavi pročišćeni tekst Statuta Grada Gospića.

Članak 21.

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

KLASA: 012-03/09-01/02
URBROJ: 2125/01-01-18-29
Gospić, 31. siječnja 2018. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
                GRADA GOSPIĆA

Petar Radošević, v.r. 

 Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) 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 31. siječnja 2018. godine donosi

 O D L U K U
o izmjenama i dopunama Poslovnika 

Gradskog vijeća Grada Gospića

Članak 1.

 U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 3/13) u 
članku 49. riječi: „Godišnje i Polugodišnje izvješće“ 
zamjenjuju se riječima: „Godišnji i Polugodišnji 
izvještaj“.

Članak 2.

 U Glavi IX. riječi: „GODIŠNJEG OBRAČUNA“ 
zamjenjuju se riječima: „GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O 
IZVRŠENJU“. 

Članak 3. 

 U članku 53. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Gradonačelnik može podneseni prijedlog proračuna 
povući prije glasovanja o proračunu u cjelini.“

 Stavak 3. briše se.

Članak 4. 

 U članku 54. riječi: „godišnje izvješće“ zamjenjuju se 
riječima: „godišnji izvještaj“.

Članak 5.

 U članku 55. stavak 6. mijenja se i glasi:

 „Na pitanje za koje je vijećnik izrijekom tražio pisani 
odgovor, pored usmenog daje se i pisani odgovor.“

 Stavak 7. mijenja se glasi:

 „Pisani odgovor na postavljeno pitanje iz 
prethodnog stavka dostavlja se posredovanjem 
predsjednika Vijeća svim vijećnicima u roku od 20 dana 
od dana održavanja sjednice na kojoj je postavljeno 
vijećničko pitanje. Ukoliko se sljedeća sjednica Vijeća 
održava prije isteka roka iz ovog stavka pisani odgovor 
će se dostaviti prije početka sjednice“. 

Članak 6.

 U članku 78. stavku 2. alineji 4. riječi: „godišnje 
izvješće“ zamjenjuju se riječima “godišnji izvještaj“.

Članak 7.

  Ovlašćuje se Odbor za propise i pravna pitanja da 
izradi i objavi pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog 
vijeća Grada Gospića.

Članak 8.

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

KLASA:012-03/09-01/03
URBROJ: 2125/01-01-18-11
Gospić, 31. siječnja 2018. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
                GRADA GOSPIĆA

Petar Radošević, v.r. 

 Na temelju članka 30. stavka 7. i članka 31. stavka 
2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom 
("Narodne novine", broj 94/13 i 73/17), članka 4. 
Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom 
("Narodne novine", broj 50/17) 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 31. siječnja 2018. godine donijelo je

 O D L U K U
o načinu pružanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada i biorazgradivog komunalnog 
otpada na području Grada Gospića

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i način pružanja 
 javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 
 otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i 
 odvojenog prikupljanja otpadnog papira, plastike, 
 stakla, metala, tekstila, problematičnog otpada i 
 krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na

Stranica 71Službeni vjesnik Grada GospićaBroj 01/18


	Page 71

