
 

 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA ĐULOVAC 
Općinsko vijeće 
 
KLASA: 350-02/18-01/1 
URBROJ: 2111/05-01-18-01 
Đulovac 6. kolovoza 2018. 

 
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13 i 65/17) po prethodno 

pribavljenom mišljenju Upravnog odjela za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-
bilogorske županije i članka 31. Statuta Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac 2/XII , 4/XIII 
i 2/2018 – Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), Općinsko vijeće Općine 
Đulovac na 9. sjednici održanoj 6. kolovoza 2018. donosi 

 
NACRT ODLUKE 

o izradi ciljane izmjene Prostornog plana uređenja Općine Đulovac 
 

1. Pravna osnova za donošenje odluke 

Općina Đulovac pristupa izradi ciljane izmjene Prostornog plana uređenja Općine („Službeni glasnik 

Općine Đulovac br.05/04, 3/VIII-I. izmjene i dopune ,1/XI-II. Izmjene i dopune i 6/XII-III. izmjene i 

dopune; u daljnjem tekstu: Plan) temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 

65/17). 

 

2. Obuhvat plana 

Izmjena Plana odnosi se isključivo na izmjenu tehničkih uvjeta gradnje planiranog sustava odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda. Izmjena Plana obuhvatit će isključivo odredbe za provođenje plana. Svi 
kartografski prikazi plana ostaju nepromijenjeni. 
 

3. Ocjena stanja u obuhvatu plana 

Važećim planom utvrđeni su precizni i rigorozni tehnički uvjeti izgradnje sustava odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda, odnosno minimalne udaljenosti vodova odvodnje otpadnih voda od 
drugih komunalnih, energetskih i komunikacijskih vodova. Ovi su uveti na brojnim lokacijama 
neprovedivi zbog prostornih i imovinsko pravnih ograničenja.  
 

4. Ciljevi i programska polazišta prostornog plana 

Izmjenama Plana će se u odredbama za provođenje uvjeti gradnje infrastrukturnih mreža definirati 

sukladno općim pravilima struke bez navođenja bilo kakvih kvantifikacija koje bi u provedbi mogu 

dovesti do problema.  

 

5. Popis potrebnih stručnih podloga za izradu plana 

Za izradu plana nisu potrebne posebne stručne podloge. 
 

6. Način pribavljanja stručnih rješenja 

Stručna rješenja izmjena i dopuna PPUO izradit će stručni izrađivač plana. 
 

7. Način pribavljanja katastarskih planova potrebnih za izradu plana 

Za izradu plana nisu potrebni katastarski planovi jer svi kartogrrafski prikazi ostaju nepromijenjeni.  
 
 

8. Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima, koja daju 

zahtjeve za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga, te drugih 

sudionika, koji će sudjelovati u izradi prostornog plana 

U izradi plana sudjelovat će sljedeća javnopravna tijela: 
1. Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i 

komunalnu infrastrukturu, ispostava u Daruvaru, Trg kralja Tomislava 14; 43500 Daruvar 




