
obuhvaćeno područje. 
(2)  Evakuacija stanovništva iz stambenih i poslovnih  
zona provodi se preko glavnih gradskih ili sabirnih ulica 
smještenih na rubovima i unutar zona sa širinom 
prometnog koridora 7,0 – 10,0 m. 
(3)  Zbrinjavanje stanovništva u slučaju prirodnih i/ili 
drugih nesreća provodi se u skladu sa izrađenom 
studijom. 

10. Mjere provedbe plana

Članak 126.

(1)  Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite 
prikazani su na kartografskom prikazu broj 3: Uvjeti 
korištenja, uređenja i zaštite površina u dijelovima koji se 
odnose na zaštitu kulturnih dobara i prirodnih vrijednosti 
te primjenu planskih mjera zaštite i posebnih ograničenja 
u korištenju u mjerilu 1:2500.
(2)  Provedba ovog Plana vrši se neposredno primjenom 
Odredbi za provođenje uz obvezno korištenje 
cjelokupnog elaborata (tekstualnog i grafičkog dijela), 
osim na djelu za koji je propisana posredna provedba 
putem urbanističko-arhitektonskog natječaja. 
(3)  Neposredna primjena ovog Plana odnosi se također 
na izgradnju i rekonstrukciju prometne i komunalne 
infrastrukture.
(4)  Posredna provedba ovog Plana propisuje se na 
području Pazariške ulice  temeljem važećeg detaljnog 
plana uređenja, DPU - Od Poslovne zone duž Pazariške 
ulice - Gospić (DPU - Koridor Pazariške ulice - Gospić) - 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 5/95, 6/08), u 
dijelu koji nije suprotan ovom Planu i na dio lokacije 
trgovačkog centra - Lidl temeljem važećeg detaljnog 
plana uređenja, DPU Detaljni plan uređenja lokacije 
trgovačkog centra „Lidl“ u Gospiću – („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br.  9/04, 10/07), u dijelu koji nije 
suprotan ovom Planu.

Članak 127.

(1)  Mjere uređenja i zaštite zemljišta sadržane su u 
organizaciji, korištenju, namjeni, uređenju te zaštiti 
prostora.
(2)  Prioriteti komunalnog opremanja i uređivanja 
prostora na području obuhvata Plana određuje se 
Izvješćem o stanju u prostoru. 
(3)  Posebne mjere radi održavanja vodnog režima 
provode se u skladu s člankom 106. Zakonu o vodama 
(NN 153/09, 63/11, 139/11, 56/13, 14/14).

10.1. Obveza izrade detaljnih planova uređenja

Članak 128.

 Ovim Planom nije utvrđena obveza izrade planova 
detaljnije razine.

Članak 129.

 Na području obuhvata UPU1 naselja Gospić nalaze 
se u primjeni važeći detaljni planoviuređenja Detaljni 
plan uređenja lokacije trgovačkog centra „Lidl“ u 
Gospiću („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br.  9/04, 
10/07), DPU - Od Poslovne zone duž Pazariške ulice - 
Gospić (DPU - Koridor Pazariške ulice - Gospić), 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br.  5/95, 6/08), a 
primjenjuje se u dijelu koji nije suprotan ovom Planu. 

10.2. Rekonstrukcija postojećih građevina 

Članak 130.

(1)  Postojeće građevine koje se nalaze na površi-
nama predviđenim ovim Planom za drugu namjenu 
mogu se, do privođenja prostora planiranoj namjeni, 
održavati i rekonstruirati u okviru postojećeg GBP-a bez 
promjene lokacijskih uvjeta (Kig, Kis, visina i dr.). 
(2)  Promjena namjene građevine, odnosno usklađe-nje 
s planiranom namjenom moguće je samo prema 
uvjetima za predmetnu namjenu. 
(3)  Građevine u prometnim i infrastrukturnim koridori-ma 
mogu se samo sanirati i održavati u okvirima zatečenog 
gabarita. 

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 131.

(1)  Urbanistički plan uređenja UPU1 naselja Gospić 
izrađen je u 2 (dva) elaborata izvornika ovjerenih 
pečatom Gradskog vijeća Grada Gospića i potpisanih od 
predsjednika Gradskog Vijeća Grada Gospića i čuvaju 
se u skladu sa zakonom.

Članak 132.

(1)  Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od 
dana objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 

KLASA: 350-02/13-01/03
URBROJ: 2125/01-01-16-60
Gospić, 08. ožujka 2016. godine                          

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 10. Odluke o osnivanju Savjeta 
mladih Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada 
Gospića" broj 5/14, 7/15) 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 dana 08. ožujka 
2016. godine, donijelo je

O D L U K U
o izboru članova i zamjenika članova Savjeta 

mladih Grada Gospića

I.

 Za članove i zamjenike članova Savjeta mladih 
Grada Gospića biraju se:
 1.  Goran Pezelj - član 
   Josip Štefančić - zamjenik člana 
 2.  Ana Marija Radošević - član
   Vlatka Matijević - zamjenik člana 
 3.  Irena Milinković - član 
   Nita Ratković - zamjenik člana
 4.  Viktorija Radošević - član 
   Nikolina Bubaš - zamjenik člana
 5.  Antonela Radoš - član 
   Stipanija Matanić - zamjenik člana 
 6.  Mihael Podnar - član
   Pave Pezelj - zamjenik člana
 7.  Ivan Verzon - član 
   Elena Stilinović - zamjenik člana
 
na vrijeme od tri godine.
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II.

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

Klasa: 023-08/15-01/06
Urbroj: 2125/01-01-16-11
Gospić, 08. ožujka 2016. godine

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih 
aktivnosti i izborne promidžbe („NN“ br. 24/11, 61/11, 
27/13, 2/14 - Odluka), temeljem Odluke o financiranju 
političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe 
birača („Službeni vjesnik Grada Gospića“ 5/12, 6/13) 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 08. ožujka 2016. godine, donijelo je

O D L U K U 
o raspoređivanju sredstava za financiranje 

političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću 
Grada Gospića za 2016. godinu

Članak 1. 

 Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad 
političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću 
Grada Gospića (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) 
osigurana u Proračunu Grada Gospića  za  2016. godinu  
u iznosu od 130.000,00 kn.

Članak 2. 

 Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na 
način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog 
člana u Gradskom vijeću tako da pojedinoj političkoj 
stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih 
članova  u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća. 
Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastu-
pljenog spola političkoj stranci pripada i pravo na 
naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog po svakom 
članu Gradskog vijeća iz stavka 1. ovog članka.

Članak 3. 

 Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se iznos 
sredstava od 7,471,27 kuna. 
 Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog 
spola utvrđuje se naknada u iznosu od  747,12 kuna.

Članak 4. 

 Primjenom članka 2. ove Odluke političkim stranka-
ma zastupljenim u Gradskom vijeću raspoređuju se 
sredstva u iznosima kako slijedi: 

 - Hrvatska demokratska zajednica
  (6 članova i 1 članica)                       53.046,00 kn,
 - Hrvatska seljačka stranka
  (1 član)                                              7.471,27 kn,
 - Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević
  (1 članica)                                          8.218,39 kn,
 - Hrvatska stranka prava
  (2 člana)                                          14.942,52 kn,

 - Hrvatska socijalno liberalna stranka
  (2 člana i 1 članica)                          23.160,91 kn,
 - Hrvatska narodna stranka
  (1 član)                                              7.471,27 kn,
 - Socijaldemokratska partija Hrvatske 
  ( 1 član i 1 članica)                            15.689,64 kn.
     

Članak 5. 

 Sredstva iz članka 4. ove Odluke doznačuju se na 
račun političkih stranaka tromjesečno u jednakim 
iznosima. 

Članak 6. 

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

Klasa: 402-01/16-06/12
Urbroj: 2125/01-01-16-03
Gospić, 08. ožujka 2016. godine

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića

Petar Radošević, v.r.

 Na temelju članka 9. stavak 2. Zakona o pogrebničkoj 
djelatnosti („Narodne novine broj 36/15) i članka 33. 
Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada 
Gospića" br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 02/13, 3/13 - 
pročišćeni tekst i 7/15), Gradsko vijeće Grada Gospića 
na sjednici održanoj dana 08. ožujka 2016. godine 
donosi

O D L U K U
o određivanju poslova prijevoza pokojnika i 

pogrebničkih usluga koji se financiraju iz 
proračuna Grada Gospića  

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

 Ovom Odlukom utvrđuju se poslovi prijevoza 
pokojnika i pogrebničkih usluga koji se financiraju iz 
proračuna Grada Gospića (u daljnjem tekstu: Grad) te 
način i postupak za povjeravanje obavljanja tih poslova 
fizičkim i pravnim osobama na temelju pisanog ugovor 
na području Grada Gospića. 

I I .  O B AV L J A N J E  P O S L O VA P R I J E V O Z A 
P O K O J N I K A  K O J I  S E  F I N A N C I R A J U  I Z 
PRORAČUNA GRADA NA TEMELJU PISANOG 
UGOVORA 

Članak 2.

 Poslovi prijevoza pokojnika koji se financiraju iz 
proračuna Grada na temelju pisanog ugovora su:
 - poslovi preuzimanja i prijevoz umrle osobe ili 
  posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne 
  patalogije ili sudske medicine, za koje nije moguće
  utvrditi uzrok smrti bez obdukcije;
 - pogrebničke usluge za osobe umrle bez naslje-
  dnika i bez imovine iz koje se mogu namiriti 
  troškovi pogrebničkih usluga.

Članak 3.

 Poslovi prijevoza pokojnika i pogrebničke djelatno-sti 
iz članka 2. ove Odluke povjeravaju se pravnoj i fizičkoj 
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