
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) i članka 37. Odluke o načinu 

pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Gospića („Službeni 

vjesnik Grada Gospića“ broj 1/22), Gradonačelnik Grada Gospića dana 25. travnja 2022. 

donosi 

 
O D L U K U 

o kriterijima za sufinanciranje cijene 

javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Gospića umirovljenicima 

 

Članak 1. 

 

U svrhu provedbe Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada 
na području Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ broj 1/22) i utvrđivanja 
korisnika javne usluge u čije ime Grad Gospić preuzima obvezu sufinanciranja cijene javne 
usluge, ovom Odlukom propisuju se kriteriji za ostvarivanje navedenog prava. 
 

Članak 2. 
 

Pravo na sufinanciranje cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području 

Grada Gospića ostvaruju jednočlana kućanstva – umirovljenici samci i višečlana kućanstva u 

kojima žive samo umirovljenici, a koji imaju prebivalište na području Grada Gospića i 

ispunjavaju uvjete navedene u članku 3. ili 4. ove Odluke. 

Odredbe ove Odluke koje se odnose na umirovljenike na odgovarajući se način primjenjuju i  

na osobe koje imaju nacionalnu naknadu za starije osobe. 

Članak 3. 
 
Grad Gospić preuzima obvezu sufinanciranja cijene javne usluge sakupljanja komunalnog 
otpada na području Grada Gospića za Jednočlano kućanstvo – umirovljenici samci, u iznosu 
od 50 % cijene minimalne javne usluge, ukoliko isto ispunjava sljedeće uvjete: 

- da je član kućanstva umirovljenik na kojeg glasi račun komunalnog trgovačkog 
društva  

- da je adresa potrošnog mjesta istovjetna adresi prebivališta 
- da su ukupna mjesečna primanja člana jednaka ili manja od 2.000,00 kn. 

 
Članak 4. 

 
Grad Gospić preuzima obvezu sufinanciranja cijene javne usluge sakupljanja komunalnog 
otpada na području Grada Gospića za višečlana kućanstva u kojima žive samo umirovljenici, u 
iznosu od 30 % cijene minimalne javne usluge, ukoliko isto ispunjava sljedeće uvjete: 
 

- da su članovi kućanstva umirovljenici  
- račun komunalnog trgovačkog društva glasi na podnositelja zahtjeva 
- da je adresa potrošnog mjesta istovjetna adresi prebivališta 



- da ostvaruju ukupna mjesečna primanja po članu kućanstva jednaka ili manja od 
2.000,00 kn. 

 
Članak 5. 

 

Dokumentacija koju je potrebno priložiti za ostvarivanje navedenog prava: 
1. Zahtjev za sufinanciranje, 
2. Dokaz o visini prihoda: 
- Potvrda o visini dohotka i primitka za sve članove kućanstva od Ministarstva financija, 

Porezne uprave, 
- Potvrda o isplati mirovinskih primanja od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 

za sve članove kućanstva,  
3. Preslika osobne iskaznice za sve članove kućanstva, 
4. Presliku računa za odvoz otpada, 
5. Po potrebi ostale dokaze. 

 
Članak 6. 

 

U ukupna primanja ulaze svi prihodi ostvareni po bilo kojim izvorima i osnovama prije 

podnošenja zahtjeva, uključujući i prihode ostvarene od mirovine, poljoprivredne i druge 

djelatnosti te ostale prihode kućanstva osim: naknade za troškove stanovanja, naknade za 

ugroženog kupca energenata, naknade zbog tjelesnog oštećenja, ortopedskog dodatka, 

osobne invalidnine, doplatka za pomoć i njegu, naknade koju osigurava jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave na temelju odluke predstavničkog tijela, darovanja 

pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe fizičke osobe, jednokratne donacije pravnih i 

fizičkih osoba do iznosa 10.000,00 kuna godišnje, naknade za troškove prijevoza u vezi s 

korištenjem zdravstvene zaštite, naknade za troškove ogrijeva, novčane pomoći koju 

odobrava Centar za socijalnu skrb. 

 

Članak 7. 

Pravo na sufinanciranje cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području 
Grada Gospića može ostvariti podnositelj zahtjeva koji isto pravo ne može ostvariti po drugoj 
osnovi. 
 

Članak 8. 
 

Osobe koje ispunjavaju kriterije iz ove Odluke dužne su, bez odgode, obavijestiti 
upravni odjel nadležan za poslove socijalne skrbi o bilo kojoj promjeni podataka koja utječe 
na gubitak ili daljnje ostvarivanje prava na sufinanciranje utvrđeno ovom Odlukom.  
 
Grad Gospić će od komunalnog trgovačkog društva nadležnog za zbrinjavanje komunalnog 
otpada za Grad Gospić zatražiti povrat novčanih iznosa isplaćenih bez osnove tj  uplaćenih 
nakon nastanka promjene koja utječe na gubitak prava. 
 
 



Članak 9. 

 

Pravo na sufinanciranja cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području 
Grada Gospića ostvaruje se temeljem odredbi ove Odluke, Rješenjem nadležnog upravnog 
odjela, a temeljem podnesenog Zahtjeva koji je sastavni dio ove Odluke i odgovarajućih 
priloga. 

 
Članak 10. 

 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu, Odsjek 
za društvene djelatnosti i Odsjek za proračun i računovodstvo. 
 
Korisnicima koji podnesu Zahtjev i valjanu dokumentaciju u lipnju 2022. godine umanjit će se 
obveza plaćanja minimalne javne usluge za odvoz komunalnog otpada počevši od računa 
ispostavljenog za mjesec svibanj 2022. godine.  
 
Korisnicima koji podnesu Zahtjev i valjanu dokumentaciju nakon lipnja 2022. godine umanjit 
će se obveza plaćanja minimalne javne usluge za odvoz komunalnog otpada počevši od 
mjeseca koji prethodi mjesecu podnošenja Zahtjeva.  
 
Odredbe ove Odluke ne odnose se na račune ispostavljene za travanj 2022. godine. 

 
 

Članak 11. 

 

Ova Odluka stupa na snagu 01. svibnja 2022. godine, a objavit će se u „Službenom vjesniku 
Grada Gospića“. 
 

KLASA: 402-07/22-01/4 
URBROJ: 2125/01-02-22-01 
Gospić, 25. travnja 2022. godine 
 

                                                                                                                  GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
 

                                                                                             Karlo Starčević, v.r. 


