
 

 

                  
REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA RAKOVICA 

Jedinstveni upravni odjel 

KLASA: 350-02/22-01/33 

URBROJ: 2133-16-2/1-22-62 

Rakovica, 17. listopada 2022. godine. 

 

Na osnovu članka 102. i 103. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 

114/18, 39/19 i 98/19), Općina Rakovica, zastupana po privremenoj. pročelnici Ani Grašić, mag.ing.agr., kao 

Nositelj Izrade i Marinko Maradin dipl.ing.arh, kao odgovorni voditelj, imenovan od strane stručnog izrađivača 

- JU Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije, kao Izrađivač VII. izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Rakovica, pripremili su ovaj 

      ISPRAVAK 

Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Rakovica 

 

Sukladno članku 94. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 

i 98/19) provedena je ponovna javna rasprava o prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Rakovica (dalje u tekstu: VII. izmjene i dopune Plana) i izrađeno i objavljeno Izvješće o ponovnoj javnoj 

raspravi KLASA: 350-02/22-01/33, URBROJ: 2133-16-2/1-22-51, od 26. kolovoza 2022. godine u kojem su 

utvrđene pogreške vezane uz krivo priloženi zapisnik s javne rasprave umjesto zapisnika sa ponovne javne 

rasprave, ne evidentirane usmene primjedbe iz zapisnika sa ponovne javne rasprave za k.č. br. 1355/1 k.o. 

Mašvina i krivo upisane primjedbe za k.č. br.1802/2 k.o. Drežnik1, što se ovim Ispravkom Izvješća ispravlja, te 

Izvješće sada glasi: 

 

„Ponovna javna rasprava objavljena je u trajanju od 01.kolovoza 2022. do 08. kolovoza 2022. godine te 

je ista produžena objavom obavijesti od 04. kolovoza do 11. kolovoza 2022. godine. 

Ponovni javni uvid u prijedlog VII. izmjena i dopuna Plana bio je omogućen tijekom trajanja javne 

rasprave svakim radnim danom od 7 do 15 sati u prostorijama Općine Rakovica i na mrežnim stranicama Općine 

Rakovica (http://www.rakovica.hr/novosti/obavijest-o-odrzavanju-javne-rasprave-o-prijedlogu-sedmih-

izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-uredenja-opcine-rakovica) 

 Obavijest o ponovnoj  javnoj raspravi objavljena je u dnevnom tisku Večernjeg lista 29. srpnja 2022. 

godine i 03. kolovoza 2022. godine, na mrežnim stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i 

državne imovine i mrežnim stranicama Općine Rakovica. Posebnom obavjesti o javnoj raspravi obaviještena su 

javnopravna tijela. 

Ponovno javno izlaganje održano je dana  01.kolovoza 2022. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama 

Vatrogasnog doma, Rakovica 29c, Rakovica, u 12,00 sati u prostorijama Vatrogasnog doma Drežnik Grad u 

Drežnik Gradu i 11. kolovoza 2022 godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Vatrogasnog doma, u Rakovici 

Rakovica 29c. 

Rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog VII. izmjena i dopuna 

Plana za ponovnu javnu raspravu bio je do 11. kolovoza  2022. godine. 

U toku ponovne javne rasprave zaprimljene su primjedbe i mišljenja javno pravnih tijela, fizičkih i pravnih 

osoba, koja su razmatrana, obrađena kroz prihvaćanje, djelomično prihvaćanje, nisu prihvaćena ili nisu 

razmatrane. 

http://www.rakovica.hr/novosti/obavijest-o-odrzavanju-javne-rasprave-o-prijedlogu-sedmih-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-uredenja-opcine-rakovica
http://www.rakovica.hr/novosti/obavijest-o-odrzavanju-javne-rasprave-o-prijedlogu-sedmih-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-uredenja-opcine-rakovica


 

 

Od Javnopravnih tijela u roku javne rasprave zaprimljena su očitovanja od  Karlovačke Županije, 

Upravnog odjela za gospodarstvo, KLASA:302-01/22-01/3, URBROJ:2133-05/01-22-13, HAKOM, 

KLASA:350-05/21-01/284, URBROJ:376-05-3-22-06, od 03. kolovoza 2022. godine i Grada Slunja 

KLASA:350-02/21-01/07, URBROJ:2133/04-03/01-22-11 od10. kolovoza 2022. godine. 

Pristiglo je ukupno 35 zahtjeva od kojih je 15 prihvaćeno, 7 nije prihvaćeno ili je  djelomično prihvaćeno 

te 13 nije razmatrano. 

 

 

Prilozi: 

1. Podaci iz objave ponovne javne rasprave 

2. Popis sudionika u ponovnoj javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o ponovnoj javnoj raspravi 

 2.1. Dokaz o dostavi obavijesti javnopravnim tijelima 

3. Popis sudionika u ponovnoj javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog plana 

prihvaćeni 

4. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe sudionika u ponovnoj javnoj raspravi koji nisu prihvaćeni ili su djelomično 

prihvaćeni s razlozima neprihvaćanja 

5. Popis sudionika u ponovnoj javnoj raspravi čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe nisu razmatrani iz razloga 

propisanih Zakonom 

6. Akti vezani uz ponovnu javnu raspravu 

6.1. Zaključci načelnika o utvrđivanju prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu 

6.2. Zapisnici s ponovne javne rasprave.“ 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 

 

  



 

 

PRILOZI: 

 

1. Podaci iz objave ponovne javne rasprave  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 

 

2. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspravi 

1. HAKOM  Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, (Veza, vaša KLASA: 350-05/21-01/284, 

URBROJ: 376-025-3-22-04) 

2. Ministarstvo poljoprivrede, Planinska 2a, Zagreb (Veza, Vaša KLASA: 350-02/22-01/342) 

3. HOPS d.d., Kupska 4, Zagreb (Veza, Vaša KLASA: 700/22-17/48, urbroj:3-200-002-01/IV-22-02) 

4. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za vojnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, 

Služba za vojno graditeljstvo i energetsku učinkovitost, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1 

(Veza, Vaša KLASA:350-01/22-02/381, URBROJ:512M3-020201-22-2) 

5. Plinacro d.o.o., Zagreb, Savska 88a (Veza, Vaša KLASA:PL/21-01/1734, URBROJ: T/AĆ-22-06) 

6. Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12 (Veza, Vaša KLASA: 350-02/21-01/07, URBROJ:2133/04-

04/01-22-8) 



 

 

 

2.1. Dokaz o dostavi posebne obavijesti 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Popis sudionika u ponovnoj javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog 

plana prihvaćeni 

 

 
Redni 

broj 

Podnosioc  

zahtjeva 

Br. k.č. 

i k.o. 

Naselje 

 

Opis zahtjeva Opis/Mišljenje 

1 Anja Vukmirović 437/1 

Broćanac 

Broćanac Ispravak 

građevinskog plana„ 

prema dostavljenom 

grafičkom prilogu. 

Prihvaća se. 

Planirano građevinsko područje 

naselja na kč 437/1 se u istoj površini 

se premješta uz sjeverozapadni dio 

iste katastarske čestice. 

 

2 Milan Hodak 

 

3361/3 

Drežnik1 

Selište 

Drežničko 

U izvješću s javne 

rasprave primjedba je 

prihvaćena, ali u 

grafičkom dijelu 

plana ista nije ucrtana. 

Prima se na znanje 

Tražena primjedba je bila unesena u 

elaborat VII. ID PPUO Rakovica za 

ponovnu javnu raspravu, odnosno, 

čestica je ovim ID PPUO Rakovica 

planirana kao građevinska. 

 

 



 

 

3 Snježana Pavlić 

 

1581/3 

Rakovica1 

Rakovica U izvješću s javne 

rasprave primjedba je 

prihvaćena, ali u 

grafičkom dijelu 

plana ista nije ucrtana. 

Prihvaća se. 

Sukladno Izvješću o javnoj raspravi, 

izvršiti će se ispravak grafičkog dijela 

elaborata. 

 

4 Alen Crnković 

 

1801/2 

Nova Kršlja 

Nova 

Kršlja 

Korekcija 

građevisnkog 

područja prema 

priloženoj skici. 

Prihvaća se. 

Planirano građevinsko područje 

naselja na kč 1801/2 se u istoj površini 

premješta uz jugoistočni dio iste 

katastarske čestice. 

 

 



 

 

5 Stjepan Brajdić 

 

1938 

Rakovica1 

Brajdić 

Selo 

Prenamjena u 

građevinsko područje 

prema skici. 

Prihvaća se 

Razdvaja se planirano građevinsko 

područje naselja na dva manja 

građevinska područja naselja na istoj 

katastarskoj čestici. 

 

6 Marica Ćurić 898, 900 

Rakovica 

Rakovičko 

Selište 

Građevinsko područje 

na k.č.br. 900 

podijeliti i dijelom 

planirati na k.č.br 

898. 

Prihvaća se. 

 



 

 

7 Hrvoje Brajdić 1607 

Rakovica1 

Brajdić 

Selo 

Ukoliko nije 

udovoljeno zahtjevu 

da se cijela k.č. uvrsti 

u građevinsko 

područje, zahtjeva se 

da se zadrži postojeće 

stanje.  

Prihvaća se. 

Granice građevinskog područja 

naselja za predmetnu česticu vraćaju 

se u stanje planirano važećim PPUO 

Rakovica. 

 

 

8 Općina Rakovica   Više primjedaba 

navedenih u datoteci 

„Primjedba Općine 

Rakovica“ 

Prihvaća se 

9 Karlovačka 

županija 

Upravni odjel za 

gospodarstvo  

  Izmijeniti odredbe za 

provođenje na način 

da se promijene uvjeti 

uređenja prostora i 

oblikovanja te uvjeti 

smještaja turističkih 

građevina izvan 

naselja, posebice  

Oblik i veličina 

građevne čestice 

Smještaj građevine na 

čestici i visina 

građevine 

Uređenje i koeficijent 

iskorištenosti 

građevnih čestica 

Arhitektonsko 

oblikovanje 

građevine 

Način mjerenja 

ukupne visine zgrade 

Prihvaća se 

Izmjena članaka 14a, 34h, 34.i, te čl. 

34.j Odredbi za provođenje PPUO 

Rakovica vezano na smještaj i 

oblikovanje turističkih građevina, 

prema traženome.  

10 Iva Gašparović Kč 1748 KO 

Rakovica1 

Rakovica Ne želi graditi uz 

obilaznicu 

Prihvaća se 

Ukida se planirano građevinsko 

područje 

11 Ivanka Sabljak Kč 970 i 978 KO 

Drežnik1  

Čatrnja Nisu prenesene iz 

starog plana u 

građevinsko područje 

Prihvaća se 

12 Vesna Pavličić Kč 1990 

KO  Drežnik1 

Drežnik 

Grad 

Traži da se 

građevinska zona 

prebaci na jugoistočni 

dio parcele koji je 

pogodan za gradnju 

Prihvaća se. 



 

 

13 HAKOM   Potvrđuje se 

usklađenost VII ID 

PPUO Rakovica  sa 

zahtjevima HAKOM-

a 

Prima se na znanje 

14 Jure Žanić Kč. 1802/2 

K.O. Drežnik1 

Drežnik 

Gard 

Proširenje 

građevinskog 

područja 

Prihvaća se  

 

15 Đurđica Vorkapić Kč. 1355/1 i 

1355/3, K.O. 

Mašvina 

Stara 

Kršlja 

Zamjena 

građevinskog 

područja 

Prihvaća se 
Umjesto kč 1355/2 planira se kč 
1355/1 kao građevinsko 
područje. 

 

 

 

4. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe sudionika u javnoj raspravi koji su djelomično prihvaćeni ili nisu 

prihvaćeni s razlozima neprihvaćanja 

 

Redni 

broj 

Podnosioc  

zahtjeva 

Br. k.č. 

i k.o. 

Naselje 

 

Opis zahtjeva Opis/Mišljenje 

1 Katarina i Željko 

Bićanić 

 

2147/4, 

2147/5, 

2147/6 

Drežnik1 

 Od tri navedene 

čestice, za dvije je 

predviđena 

prenamjena. Traži se 

prenamjena za sve tri. 

Prima se na znanje 

Tražena primjedba je bila unesena u elaborat 

VII. ID PPUO Rakovica za ponovnu javnu 

raspravu, odnosno, tražene čestice su ovim 

ID PPUO Rakovica djelomično planirane kao 

građevinska u dijelu uz pristupni put. 

 



 

 

2. Grad Slunj - - Prijedlog se odnosi na 

izmjene u odredbama 

za provođenje PPUO 

Rakovica- članak 34h. 

Ne prihvaća se, podnositelj zahtjeva nije 

javnopravno tijelo. 

3 Nikola Hodak 

 

3276 

Drežnik1 

Korita Traži se zaustavljanje 

promjena na 

navedenoj k.č. do 

okončanja sudskog 

postupaka.  

Ne prihvaća se. 

Ovim VII. ID PPUO Rakovica ne utječe se na 

vlasničke odnose. 

 

4 KBB Loyalty 

d.o.o. 

 

1380, 

1386, 

1680, 1685 

 

 Zonu obuhvata 

označiti kao T1 – 

hotel, a ne kao T3 – 

kamp; 

U zonu T1 uključiti 

nabrojane čestice.  

Katnost za T1 odrediti 

kao Po(Su)+P+3+PK 

Definirati podrum kao 

etažu, s najmanje 50% 

obujma ukopana u 

konačno uređeni i 

zaravnati teren, 

Definirati visinu 

zgrade kao udaljenost 

od 16 m mjerenu od 

najniže kote uređenog 

i zaravnatog terena uz 

pročelje građevine 

(izuzev podruma) pa 

do vijenca zgrade. 

Nagib krova 

maksimalno 70° 

Zeleni pojas uz rub 

čestice – 1m. 

Udaljenost od 

susjednih međa 

minimalno 10 m ili 

h/2 osim podrumske 

etaže koja može biti 

udaljena 1 m od 

susjedne međe. 

Prihvaća se djelomično. 

Turistička zona je u grafičkom dijelu 

elaborata VII IDPPUO Rakovica za javnu 

raspravu već označena kao T1. 

Kč 1380, 1685 i 1680 su već planirane kao 

izdvojeni dio građevinskog područja 

turističke namjene, sukladno Izvješću o 

javnoj raspravi. 

Prihvaća se za kč 1386, koja u naravi 

predstavlja put unutar turističke zone, planira 

kao dio turističke zone. 

Promjene tekstualnog dijela se ne prihvaćaju, 

podnositelj zahtjeva nije JPT. 

 



 

 

5 Josip Brajdić 

 

1607, 1608 

Rakovica1 

Brajdić 

Selo 

Cijele čestice, cijelom 

svojom dubinom 

uvrstiti u građevinsko 

područje.  

Ukoliko nije 

udovoljeno zahtjevu 

da se cijela k.č. uvrsti 

u građevinsko 

područje, zahtjeva se 

da se zadrži postojeće 

stanje. 

Prihvaća se djelomično. 

Granice građevinskog područja naselja za 

predmetnu česticu vraćaju se u stanje 

planirano važećim PPUO Rakovica. 

 

6 Draženko Brajdić 

 

1610 

Rakovica1 

Brajdić 

Selo 

Cijele čestice, cijelom 

svojom dubinom 

uvrstiti u građevinsko 

područje.  

Ukoliko nije 

udovoljeno zahtjevu 

da se cijela k.č. uvrsti 

u građevinsko 

područje, zahtjeva se 

da se zadrži postojeće 

stanje. 

Slično kao 22. 

Prihvaća se djelomično. 

Granice građevinskog područja naselja za 

predmetnu česticu vraćaju se u stanje 

planirano važećim PPUO Rakovica. 

 

 



 

 

7 Marijan Bičanić 3119/1, 

3120/2 

Drežnik1 

Selište 

Drežničko 

Objediniti zemljiste 

na navedenim k.č. i 

novoformiranu  k.č. 

3120/2 uvrstiti u 

građevinsko zemljiste 

na kojem je 

dozvoljena gradnja 

građevine stambene 

namjene 2b skupine. 

Djelomično se prihvaća. 

Čestica 3120/2 je već planirana kao 

građevinsko područje naselja. Podnositelj 

zahtjeva nije dostavio dokaz da je kč 3120/2 

formirana u nekim drugim granicama. 

 

 

 

 

5. Popis sudionika u javnoj raspravi čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe nisu razmatrani iz razloga 

propisanih Zakonom 

 
Redni 

broj 

Podnosioc  

zahtjeva 

Br. k.č. 

i k.o. 

Naselje 

 

Opis zahtjeva Opis/Mišljenje 

1 Luka Prebeg 

Ana Požgajec 

Jelena Eter 

Slavica Jukić 

 

1507  

 Rakovica1 

Rakovica 1. Usklađenje izmjena 

PPUO u tekstu 

Izvješća o JR  i 

kartografskog 

prikaza.  

2. Dodatan zahtjev za 

prenamjenom  radi 

mogućnosti 

formiranja još dva 

gradilišta uz liniju 

„Žutog puta“.  

Ne razmatra se, sukladno čl. 104. st. 3 

Zakona. 

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe 

na izmijenjen prijedlog prostornog 

plana mogu se podnositi samo u vezi s 

dijelovima prijedloga prostornog 

plana koji su u odnosu na prvi 

prijedlog izmijenjeni. 

 

 



 

 

2 Rachel Ciavatella 

 

Drage Z-

5659/2016/2277 

n2185 

Drage Z-

5659/2016/2238 

n2196 

Drage 

Drežnik 

Grad 

Prenamjena u 

građevinsko 

zemljište. 

Namjera gradnje 

turističkog sela s 

mogućnošću 

proizvodnje lokalnih 

proizvoda. 

Ne razmatra se, sukladno čl. 104. st. 3 

Zakona. 

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe 

na izmijenjen prijedlog prostornog 

plana mogu se podnositi samo u vezi s 

dijelovima prijedloga prostornog 

plana koji su u odnosu na prvi 

prijedlog izmijenjeni. 

 

3 Jordan Ciavatella 

 

Drage Z-

5659/2016/2277 

n2185 

Drage Z-

5659/2016/2238 

n2196 

Drage 

Drežnik 

Grad 

Prenamjena u 

građevinsko 

zemljište. 

Namjera gradnje 

turističkog sela s 

mogućnošću 

proizvodnje lokalnih 

proizvoda. 

Ne razmatra se, sukladno čl. 104. st. 3 

Zakona. 

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe 

na izmijenjen prijedlog prostornog 

plana mogu se podnositi samo u vezi s 

dijelovima prijedloga prostornog 

plana koji su u odnosu na prvi 

prijedlog izmijenjeni. 

 

4 Ivan Jurčević 

 

1460  

Drežnik1 

Irinovac Uvrštenje u 

građevinsko područje. 

Planirana gradnja 

objekata turističke 

namjene. 

Ne razmatra se, sukladno čl. 104. st. 3 

Zakona. 

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe 

na izmijenjen prijedlog prostornog 

plana mogu se podnositi samo u vezi s 

dijelovima prijedloga prostornog 

plana koji su u odnosu na prvi 

prijedlog izmijenjeni. 

 

 



 

 

5 Mile Hodak 3295 

Dređžnik1 

Selište 

Drežničko 

Uvrštenje u 

građevinsko područje. 

 

Ne razmatra se, sukladno čl. 104. st. 3 

Zakona. 

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe 

na izmijenjen prijedlog prostornog 

plana mogu se podnositi samo u vezi s 

dijelovima prijedloga prostornog 

plana koji su u odnosu na prvi 

prijedlog izmijenjeni. 

 

6 Nikola Sabljak 542 

Rakovica 

Drage 

 

Uvrštenje cijele k.č. u 

građevinsko područje 

umjesto uvrštenja k.č. 

po prijedlogu od 

3.8.2022. 

Ne razmatra se, sukladno čl. 104. st. 3 

Zakona. 

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe 

na izmijenjen prijedlog prostornog 

plana mogu se podnositi samo u vezi s 

dijelovima prijedloga prostornog 

plana koji su u odnosu na prvi 

prijedlog izmijenjeni. 

 



 

 

7 Nikola Turkalj 

 

760 

Rakovica1 

Rakovičko 

Selište 

Proširenje 

građevinskog 

područja. 

Ne razmatra se, sukladno čl. 104. st. 3 

Zakona. 

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe 

na izmijenjen prijedlog prostornog 

plana mogu se podnositi samo u vezi s 

dijelovima prijedloga prostornog 

plana koji su u odnosu na prvi 

prijedlog izmijenjeni. 

 

8 Tihomir Rubčić 

 

83/4, 83/9 

Rakovica1 

Oštarski 

Stanovi 

Prenamjena u 

građevinsko zemljište 

– prema prilogu. 

Ne razmatra se, sukladno čl. 104. st. 3 

Zakona. 

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe 

na izmijenjen prijedlog prostornog 

plana mogu se podnositi samo u vezi s 

dijelovima prijedloga prostornog 

plana koji su u odnosu na prvi 

prijedlog izmijenjeni. 

 



 

 

9 Alen Crnković 

 

182/6 

Nova Kršlja 

Nova Kršllja Građevinsko područje 

proširiti u dubinu. 

Ne razmatra se, sukladno čl. 104. st. 3 

Zakona. 

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe 

na izmijenjen prijedlog prostornog 

plana mogu se podnositi samo u vezi s 

dijelovima prijedloga prostornog 

plana koji su u odnosu na prvi 

prijedlog izmijenjeni. 

 

10 Nevenka Mršić 

 

1342, 1344, 

184*, 1345, 

1470/2, 1350/2, 

1349 

Mašvina 

Stara Kršlja  Ponavljanje 

primjedbe od 

30.6.2022 

Ne razmatra se, sukladno čl. 104. st. 3 

Zakona. 

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe 

na izmijenjen prijedlog prostornog 

plana mogu se podnositi samo u vezi s 

dijelovima prijedloga prostornog 

plana koji su u odnosu na prvi 

prijedlog izmijenjeni. 

 

11 Josip Brajdić 

 

-- Brajdić Selo „Ne radi se o 

formiranju novih 

izdvojenih dijelova 

naselja, već o logičnoj 

izgradnji obiteljskih 

kuća uz postojeći put 

koji postoji 300 g.“  

Ne razmatra se, sukladno čl. 104. st. 3 

Zakona. 

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe 

na izmijenjen prijedlog prostornog 

plana mogu se podnositi samo u vezi s 

dijelovima prijedloga prostornog 

plana koji su u odnosu na prvi 

prijedlog izmijenjeni. 

 



 

 

12 Tomislav Ostrun 

 

 

1257, 1259 

Rakovica1 

 Prenamjena u 

građevinsko zemljište 

Ne razmatra se, sukladno čl. 104. st. 3 

Zakona. 

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe 

na izmijenjen prijedlog prostornog 

plana mogu se podnositi samo u vezi s 

dijelovima prijedloga prostornog 

plana koji su u odnosu na prvi 

prijedlog izmijenjeni. 

 

13 Dubravka Kralj 

 

1630 

Rakovica1       

Rakovica Prenamjena u 

građevinsko 

zemljište. Planirana 

izgradnja stambenog 

ili turističkog objekta. 

Ne razmatra se, sukladno čl. 104. st. 3 

Zakona. 

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe 

na izmijenjen prijedlog prostornog 

plana mogu se podnositi samo u vezi s 

dijelovima prijedloga prostornog 

plana koji su u odnosu na prvi 

prijedlog izmijenjeni. 

 

 

 

 

  6. Akti vezani uz javnu raspravu 

 

     6.1. Zaključak načelnika o utvrđivanju prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu 

 



 

 

 



 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.2. Zapisnici sa ponovne javne rasprave 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
 



 

 

 
Popis prisutnih na ponovnim javnim raspravama 
 
                                                

                                                                                                        
 

                          
 

 



 

 

 
 

 
 
 
                          
                        
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  



 

 

 
 


