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Postupak izrade i donošenja III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Kravarsko (dalje u tekstu: III. Izmjena i dopuna Plana) provodi se u skladu sa 

Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 

39/19 i 98/19), a započet je temeljem Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Plana 

(„Glasnik Zagrebačke županije“, broj 11/19, od 8. travnja 2019.g.).  

Osnovni ciljevi i programska polazišta izrade III. Izmjena i dopuna Plana utvrđeni 

Odlukom o izradi su: 

-  izmjena i usklađivanje trasa kolektora (odvodnih kanala odvodnje) u grafičkom i   
tekstualnom dijelu sa Studijom izvodljivosti projekta Aglomeracije Mala Buna 
- razmatranje mogućnosti manjih korekcija građevinskih područja naselja i izdvojenih 
građevinskih područja izvan naselja  
-   izmjena lokacijskih uvjeta u Odredbama za provođenje  
-  usklađenje s novim zakonskim i podzakonskim propisima prema zahtjevima 
javnopravnih tijela i 
- drugo u skladu s inicijalnim zahtjevima pravnih i fizičkih osoba, zahtjevima 
nadležnih javnopravnih tijela te mišljenjima, prijedlozima i primjedbama sudionika 
javne rasprave. 

Zaključkom načelnika Općine Kravarsko dana 16. veljače 2021.g. utvrđen je 

Prijedlog III. Izmjena i dopuna Plana za javnu raspravu. Javna rasprava o Prijedlogu 

III. Izmjena i dopuna Plana provedena je u trajanju od 8 dana u razdoblju od 

26.veljače do 5. ožujka 2021.g. U javnoj raspravi 19 sudionika javne rasprave 

podnijelo je ukupno 20 mišljenja, prijedloga i primjedbi. Nositelj izrade sa stručnim 

izrađivačem Prijedloga III. Izmjena i dopuna Plana pripremio je Izvješće o javnoj 

raspravi koje je objavljeno na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Općine Kravarsko 

te u Informacijskom sustavu (ISPU).  

Temeljem prihvaćenih prijedloga sudionika javne rasprave na Prijedlog III. Izmjena i 

dopuna Plana, utvrđena je potreba provođenja ponovne javne rasprave i izrađen je 

Nacrt prijedloga III. Izmjena i dopuna Plana za ponovnu javnu raspravu.  

Zaključkom načelnika Općine Kravarsko iz ožujka 2021. godine utvrđen je Prijedlog 

III. Izmjena i dopuna Plana za ponovnu javnu raspravu. 

U ovom Sažetku Prijedloga III. Izmjena i dopuna Plana za ponovnu javnu raspravu 

daje se sažeti pregled svih dijelova koji su u odnosu na prvi Prijedlog izmijenjeni. 

U Zagrebu, ožujak 2021. godine                             
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PREGLED IZMJENA I DOPUNA GRAFIČKOG DIJELA PLANA 
 

Kartografski prikaz 1. Korištenje i namjena površina u mj. 1:25000 i kartografski prikaz 4. Građevinska područja u mj. 
5000 (listovi 4.1 - 4.4): 
 

A. Građevinska područja 

1. Izmijenjen je prikaz građevinskih područja temeljem prijedloga sudionika javne rasprave; 
Proširena je površina građevinskog područja naselja Barbarići Kravarski (povećan je za 0,10 ha izgrađeni dio), naselja Donji 
Hruševec (povećan je za 2,14 ha neizgrađeni uređeni dio), naselja Gladovec Kravarski (povećan je za 0,81 ha neizgrađeni 
uređeni dio) i naselja Žitkovčica (povećan je za 0,24 ha neizgrađeni uređeni dio). 
 

B. Promet 

1. Izmijenjen je prikaz prometnih površina područja temeljem prijedloga sudionika javne rasprave; 
Prikazuje se (označava) postojeća trasa nerazvrstane ceste na području naselja Gladovec Kravarski.  
 

PREGLED IZMJENA I DOPUNA TEKSTUALNOG DIJELA PLANA 

 

Odredbe za provođenje: 
 

Članak 5.: dopunjen je popis objekata od važnosti za Državu temeljem zahtjeva Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, 

Uprave za energetiku 
Članak 10.: izmijenjen je lokacijski uvjet (visina ograde) temeljem prijedloga sudionika u javnoj raspravi 

 Članak 17a:  dopunjen je u svrhu usklađenja s posebnim propisom temeljem zahtjeva Ministarstva gospodarstva i održivog 

razvoja, Uprave za energetiku  
Članak 33.: izmijenjen i dopunjeni su uvjeti za elektroenergetski mrežu temeljem zahtjeva HEP OPS, Elektre Zagreb   

 

 
 Slika: Kartografski prikaz 1. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25000  
 

 
 
 
 

Slika: Kartografski prikaz 4.1., 4.2 , 4.3 i 4.4. Građevinska područja u mjerilu 1: 5000 - izvadak 


