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           GRADSKO VIJEĆE GRADA GOSPIĆA 
 
Predmet: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 
                 - na razmatranje i donošenje – dostavlja se – 

 

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, 1/18, 3/20, 1/21), u privitku dopisa dostavljam Vam na 
razmatranje i donošenje Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu. 

 

OBRAZLOŽENJE: 

Planom provedbe naloga, preporuka i izvještavanja o provedbi Revizije učinkovitosti 
upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Ličko-
senjske županije planirana je aktivnost Izmjena i dopuna postojeće Odluke o komunalnom redu 
kojom bi se osigurala mogućnost korištenja površina javne namjene na način koji omogućava 
kretanje osoba s posebnim potrebama. Navedenom aktivnošću bi se osiguralo otklanjanje 
nepravilnosti točka broj 2.3. Odlukom o komunalnom redu osigurati mogućnost korištenja površina 
javne namjene na način koji omogućava kretanje osoba s posebnim potrebama, u skladu s 
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

Ovim Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu se osigurava 
mogućnost korištenja površina javne namjene na način koji omogućava kretanje osoba s posebnim 
potrebama, u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

Slijedom prethodno navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Gospića donošenje 
izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu kako slijedi. 

 

S poštovanjem, 

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 

                                                                                                             Karlo Starčević 
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Na temelju članka 104. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 
broj 68/18, 110/18-Odluka USRH, 32/20) 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, 1/18, 3/20, 1/21), Gradsko 
vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana __________________ 2022. godine donosi 
 

 
ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 
 
 

Članak 1.  
 
(1) U Odluci o komunalnom redu („Službeni vjesnik Grada Gospića“ broj 7/19), u članku 6. stavku 2. 

dodaju se točke1., 2. i 3. koje glase: 
 
„ 

1. Komunikacija  na  površinama javne namjene  a  naročito  na  javnoprometnim  površinama  
mora  biti izvedena  na  način  da  se  omogući  pristup osobama  s  posebnim  potrebama,  
odnosno na  način  da sukladno  pozitivnim  propisima  budu uklonjene  arhitektonske  
barijere. 

2. Na  svim  parkiralištima  mora  biti  osiguran  dovoljan  broj  parkirnih  mjesta  za  osobe  s  
invaliditetom sukladno  pozitivnim  zakonskim  propisima. 

3. Uređaji  javne  namjene  moraju  biti,  ako  je  to moguće,  postavljeni  na  način  da  ih mogu  
koristiti osobe  s  posebnim potrebama. 

                                                                                                                              “ 

 
Članak 2. 

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

 
  

 
PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA  

                                                                                              GRADA GOSPIĆA 
 

Ana-Marija Zdunić, mag. iur., v.r. 


