
 
 

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 22. srpnja 2022. donosi 

 
O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za sufinanciranje cijene javne usluge 
sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Gospića umirovljenicima 

 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o kriterijima za sufinanciranje cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada 
na području Grada Gospića umirovljenicima(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 06/22) članak 2. 
mijenja se i glasi:  
 
„Pravo na sufinanciranje cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada 
Gospića ostvaruju jednočlana kućanstva – umirovljenici samci, višečlana kućanstva u kojima žive 
samo umirovljenici i višečlana kućanstva u kojima žive umirovljenici i osobe iznad 65 godina, 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 i osobe iznad 65 godina“ 

Članak 2. 
 

Članak 4. mijenja se i glasi: 
 
„Grad Gospić preuzima obvezu sufinanciranja cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 
području Grada Gospića za višečlana kućanstva u kojima žive samo umirovljenici, i višečlana 
kućanstva u kojima žive umirovljenici i osobe iznad 65 godinau iznosu od 30 % cijene minimalne 
javne usluge, ukoliko isto ispunjava sljedeće uvjete: 
 

- da su članovi kućanstva umirovljenici ili da su članovi kućanstva umirovljenici i osobe iznad 
65 godina 

- 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 3. 

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