
UPU ZONE TURISTIČKE I REKREACIJSKE NAMJENE RADUČ

Izvješće o javnoj raspravi

U postupku izrade UPU zone turističke i rekreacijske namjene Raduč (u daljnjem tekstu: Plan), provedena je
javna rasprava o prijedlogu Plana. Javni uvid u prijedlog Plana trajao je od 25. kolovoza 2022. do 24. rujna
2022., a javno izlaganje održano je 5. rujna 2022. godine. Javna rasprava o prijedlogu Plana objavljena je u
“24 sata” dana 24. kolovoza 2022. godine, te na internetskoj stranici Ministarstva prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine 23. kolovoza 2022., a na internetskoj stranici Općine Lovinac 24. kolovoza
2022. godine.

Popis javnopravnih tijela kojima je upućena posebna obavijest o javnoj raspravi nalazi se u točki 2. ovog
izvješća.

U knjizi primjedbi nije bilo upisanih primjedbi, a u utvrđenom roku za dostavu nije dostavljena niti jedna
primjedba. U utvrđenom roku za dostavu mišljenja iz čl. 101. Zakona o prostornom uređenju pristigla su tri
mišljenja javnopravnih tijela. Izvan roka pristiglo je još jedno mišljenje Hrvatskih voda. Sve primjedbe,
prijedlozi i mišljenja s odgovorima i obrazloženjima na dostavljene prijedloge i primjedbe u tijeku javne
rasprave dani su u točki 3. ovog izvješća.

Lovinac, 23. studenog 2022. godine

Sadržaj izvješća
1. Podaci iz objave javne rasprave
2. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspravi
3. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog plana prihvaćeni,

djelomično prihvaćeni ili nisu prihvaćeni, te razlog neprihvaćanja
4. Akti vezani uz javnu raspravu

4.1. Zaključak načelnika o utvrđivanju prijedloga plana za javnu raspravu
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4.4. Dokaz o dostavi posebnog poziva



1. Podaci iz objave javne rasprave
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2. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspravi
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Posebna obavijest poslana je na sljedeće adrese:

● Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Gospiću,
Budačka 12, Gospić

● Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Ličko-senjska, Odjel zajedničkih i upravnih poslova
inspektorata unutarnjih poslova, Hrvatskog sokola 2, Gospić

● Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka,
Služba civilne zaštite Gospić, Kaniža Gospićka 4, Gospić

● Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10,
10000 Zagreb

● Ličko-senjska županija, Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske županije, dr. Franje Tuđmana
4, Gospić

● Ličko-senjska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, dr. Franje Tuđmana 4, Gospić
● Ličko-senjska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno

gospodarstvo, dr. Franje Tuđmana 4, Gospić
● Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, Budačka 55, Gospić
● Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na

području Ličko – senjske županije, dr. Franje Tuđmana 4, Gospić
● Javna ustanova “Park prirode Velebit”, Kaniža Gospićka 4b, Gospić
● Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, Rijeka
● Hrvatske vode, VGI za mali sliv “Lika, Podvelebitsko primorje i otoci”, Bužimska 10, Gospić
● Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Gospić, Budačka 23, Gospić
● Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije, Smiljanska 41, Gospić
● Lika ceste, Smiljanska 41, Gospić
● HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika, Lipovska 31, Gospić
● Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
● HEP – obnovljivi izvori energije d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
● HEP Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
● Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), Ulica Roberta Frangeša

Mihanovića 9, Zagreb
● Komunalno poduzeće Vrilo, Sv. Mihovila 11, Lovinac
● mjesni odbor za područje obuhvata Plana
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3. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog

plana prihvaćeni, djelomično prihvaćeni ili nisu prihvaćeni, te razlog neprihvaćanja

U nastavku slijedi pregled svih pristiglih primjedbi, prijedloga i mišljenja.

HAKOM Datum: 6.9.2022.

Klasa: 350-01/21-01/23
1Zagreb Ur.Br.: 2125-10-03/1-22-21

Mišljenje:

JPT daje negativno mišljenje iz razloga što je potrebno brisati članak 33.. stavak 1) Odredbi: "Na području
obuhvata Plana ne smiju se se postavljati samostojeći antenski stupovi.".
Planiranje nove elektroničke komunikacijske infrastrukture za pružanje javne komunikacijske usluge
putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova određeno je zahtjevom HAKOM-a te predlažu da
se u tekst odredbi ubaci sljedeći tekst: "Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javne
komunikacijske usluge putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, odrediti planiranjem
postave baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgrađenim građevinama
i rešetkastim i/ili jednocjevnim stupovima bez detaljnog definiranja (točkastog označavanja) lokacija,
vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se emitirati antenskim
sustavima smještenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz načelo zajedničkog korištenja od
strane svih operatora gdje god je to moguće.".
HAKOM naglašava da je potrebno pribaviti pozitivno prethodno mišljenje HAKOM-a kojim se potvrđuje da
se dokumentom prostornog uređenja uređuje gradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme u skladu sa člankom 59. st. (2) ZEK-a i pravilnicima iz članka 55. st. (10) ZEK-a.

Stručno mišljenje izrađivača: Prihvaća se

Članak 33. je korigiran.
Sukladno članku 101., stavku 1) Zakona o prostornom uređenju: "javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno
trebalo dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o
prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja
na prostorni plan.". U stavku 5) istoga članka navedeno je sljedeće: "Mišljenja, suglasnosti, odobrenja i
drugi akti javnopravnih tijela koji se prema posebnim propisima moraju pribaviti u postupku izrade i
donošenja prostornog plana smatraju se u smislu ovoga Zakona mišljenjem iz stavka 1. ovoga članka.".
Slijedom navedenog nije potrebno pribaviti novo mišljenje HAKOM-a.

HOPS Datum: 6.9.2022.

Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje
imovinom

Klasa: 700/22-17/62

2
Zagreb Ur.Br.: 3-200-002-01/IV-22-02

Mišljenje:

Nakon uvida u dostavljeni prijedlog Plana, pregleda tekstualnog i grafičkog dijela prijedloga Plana,
potvrđuju da su u razmatranom prostoru za kojega je pokrenut postupak, uvažene sve odrednice
HOPS-a koje su prikazane u prostorno-planskom dokumentu višega reda, a koji su bili definirani u
prethodno ostvarenim dogovorima i dostavljenom očitovanju HOPS-a od dana 31. svibnja 2022. godine.

Stručno mišljenje izrađivača: Prihvaća se
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Hrvatske vode Datum: 23.9.2022.

VGO za slivove sjevernog Jadrana Klasa: 350-02/22-01/0000288 3Rijeka Ur.Br.: 374-3304-2-22-4

Mišljenje:

Hrvatske vode očituju se sljedeće:
"Prethodnim dopisom dostavili smo podatke za navedeno područje te smo se očitovali da kroz središnji
dio obuhvata Plana, prolazi korito vodotoka koji je evidentiran u GIS sustavu Hrvatskih voda pod
oznakom 8.407. U obrazloženju i Odredbama za provođenje dostavljenog Plana naveli ste da se unutar
obuhvata Plana nalazi „bivše korito vodotoka". Nije jasno značenje termina „bivše" te je isto potrebno
brisati.
U Planu je potrebno navesti da je cilj razvoja sustava uređenja vodotoka i zaštite od štetnog djelovanja
voda, osiguranje neškodljivog protoka slivnih voda, zaštita građevinskih područja, infrastrukturnih
građevina, poljoprivrednih površina i drugih vrjednijih sadržaja od bujičnih voda, te držanje erozije u
prihvatljivim granicama.
Također je potrebno navesti da do utvrđivanja vodnog dobra i javnog vodnog dobra, kao mjerodavni
kartografski podaci uzimaju se oni iz karata ovog Plana. U Planu je potrebno navesti obvezu ishođenja
suglasnosti Hrvatskih voda na planirane zahvate u skladu sa važećim Zakonom o vodama. Potrebno je
obraditi rizike od poplava.
U poglavlju Mjere sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš, Zaštitu od štetnog djelovanja voda je
potrebno obrađivati kao zasebnu cjelinu, budući je neovisna od Zaštite voda. U grafičkom dijelu plana
potrebno je kartografski definirati prostor vodotoka i koridora vodotoka (ucrtati 10 m sa svake strane) u
kojem sukladno čl. 122., 123. i 141. važećeg Zakona o vodama postoje zabrane i ograničenja prava
vlasnika i posjednika zemljišta i posebne mjere radi održavanja vodnog režima. Unutar navedenog
koridora vršiti će se izgradnja sustava uređenja voda i zaštite od plavljenja bujičnim vodama, njegova
potrebna rekonstrukcija, sanacija te redovno održavanje korita i vodnih građevina. Korištenje koridora i
svi zahvati kojima nije svrha osiguranje protočnosti mogu se vršiti samo sukladno važećem Zakonu o
vodama.
Koridor vodotoka treba biti vidljiv u kartografskim prikazima „Korištenje i namjena površina „Infrastrukturni
sustavi i mreže" (vodnogospodarska infrastruktura, sustav uređenja vodotoka i voda) i „Uvjeti korištenja
uređenja i zaštite površina".

Stručno mišljenje izrađivača: Djelomično se prihvaća

Korigirane su Odredbe za provedbu, a što se tiče širine koridora zatraženo je novo mišljenje.

Hrvatske vode Datum: 9.11.2022.

VGO za slivove sjevernog Jadrana Klasa: 350-02/22-01/0000288 4Rijeka Ur.Br.: 374-3304-2-22-7

Očitovanje:

Nakon ponovno zatraženog mišljenja o Prijedlogu Plana odnosno potvrde da se u grafičkom dijelu Plana
može ucrtati koridor vodotoka od 5 m sa svake strane, očituju se sljedeće:
"Prethodnim dopisom, Klasa: 350-02/22-01/0000288 od 23.09.2022.g. dostavili smo podatke za
navedeno područje te smo se očitovali da kroz središnji dio obuhvata Plana, prolazi korito vodotoka koji
je evidentiran u 6IS sustavu Hrvatskih voda pod oznakom 8.407., te u cijelosti ostajemo pri njemu, osim
definiranog koridora oko postojećeg vodotoka. Naime, Stručne službe Hrvatskih voda izvršile su očevid,
te uslijed velikih kiša u predmetnom kanalu se nakupi voda koja brzo oteče po prestanku kiša. Predmetna
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voda utječe u kanal koji je van obuhvata Plana, a koji prolazi uz lokalni put i utječe u Ljutički potok. Stoga
je, obvezno utvrditi i ucrtati točan položaj kanala, kako bi se osigurala zaštita i protočnost predmetnog
područja, a time bi se i buduće građevine osigurale od koncentriranog toka oborinskih voda. Obzirom na
mišljenje VGI Otočac, u grafičkom dijelu plana potrebno je kartografski definirati prostor vodotoka i
koridor vodotoka (ucrtati 5msa svake strane) u kojem sukladno čl. 122., 23., 141. i 145. važećeg Zakona
o vodama postoje zabrane i ograničenja prava vlasnika i posjednika zemljišta i posebne mjere radi
održavanja vodnog režima. Unutar navedenog koridora vršiti će se izgradnja sustava uređenja voda i
zaštite od plavljenja bujičnim vodama, njegova potrebna rekonstrukcija, sanacija te redovno održavanje
korita i vodnih građevina. Korištenje koridora i svi zahvati kojima nije svrha osiguranje protočnosti mogu
se vršiti samo sukladno važećem Zakonu o vodama. Koridor vodotoka treba biti vidljiv u kartografskim
prikazima „Korištenje i namjena površina", „Infrastrukturni sustavi i mreže" (vodnogospodarska
infrastruktura, sustav uređenja vodotoka i voda) ¡„Uvjeti korištenja uređenja i zaštite površina".".

Stručno mišljenje izrađivača: Prihvaća se

Korigirani su kartografski prikazi te Odredbe za provedbu Plana.
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4. Akti vezani uz javnu raspravu

4.1. Zaključak načelnika o utvrđivanju prijedloga plana za javnu raspravu
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4.2. Objava ponovne javne rasprave na internetskim stranicama Općine i Ministarstvu te u

javnom glasilu
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4.3. Zapisnik s javnog izlaganja

10



4.4. Dokaz o dostavi posebnog poziva
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