
V. IZMJENE I DOPUNE PPUO PLITVIČKA JEZERA

Izvješće o javnoj raspravi

U postupku izrade V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera (u daljnjem
tekstu: Plan), provedena je javna rasprava o prijedlogu Plana. Javni uvid u prijedlog Plana trajao je od 28.
studenog 2022. do 5. prosinca 2022., a javno izlaganje održano je 29. studenog 2022. godine. Javna
rasprava o prijedlogu Plana objavljena je u “Večernjem listu” dana 23. studenog 2022. godine te ispravak
objave u “Večernjem listu” dana 27. studenog 2022. godine, na internetskoj stranici Ministarstva
prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i na internetskoj stranici Općine Plitvička Jezera 24.
studenog 2022. godine. Ispravak objave objavljen je zbog promjene termina održavanja javne rasprave.

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

U utvrđenom roku za dostavu primjedbi zaprimljena je jedna primjedba. U utvrđenom roku za dostavu
mišljenja iz čl. 101. Zakona o prostornom uređenju pristiglo je četiri mišljenja javnopravnih tijela, a izvan
roka stiglo je jedno mišljenje. 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.

Korenica, 20. prosinac 2022.

Sadržaj izvješća
1. Podaci iz objave javne rasprave
2. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspravi sa dokazom o
dostavi posebnog poziva
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 općinskog načelnika o utvrđivanju prijedloga plana za javnu raspravu
4.2. Objava javne rasprave na internetskim stranicama Općine i MGIPU te u javnom glasilu
4.3. Zapisnik s javne rasprave



1. Podaci iz objave javne rasprave
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2. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj

raspravi sa dokazom o dostavi posebnog poziva
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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.

Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja se prihvaćaju.

Ministarstvo poljoprivrede Datum: 9.12.2022.

Klasa: 350-01/22-01/7
1Zagreb Ur.Br.: 525-22-156

Očitovanje:

Podnositelj traži očitovanje na Prijedlog Plana od Hrvatskih šuma, za potrebe davanja mišljenja na Plan.

Stručno mišljenje izrađivača: Prihvaća se

Hrvatske šume Datum: 9.12.2022.

Klasa: 350-01/22-01/7
2Gospić Ur.Br.: 13-19-22-155

Očitovanje:

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdili su da predmetne izmjene PPUO Plitvička Jezera ne
obuhvaćaju površine kojima gospodare Hrvatske šume d.o.o. UŠP Gospić.
Prilikom izrade Izmjena i dopuna Plana, Općina Plitvička jezera dužna je pridržavati se svih odredbi članka
40. Zakona o šumama, s naglaskom na st. 2 koji glasi: "Prostornim planovima može se u šumi i na
šumskom zemljištu planirati izgradnja građevina samo ako to iz tehničkih i ekonomskih uvjeta nije moguće
planirati izvan šume i šumskog zemljišta."

Stručno mišljenje izrađivača: Prihvaća se

HOPS Datum: 8.12.2022.

Klasa: 350-01/22-01/7
3Zagreb Ur.Br.: 3-200-22-154

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 16. rujna 2022. godine.

Stručno mišljenje izrađivača: Prihvaća se
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HAKOM Datum: 9.12.2022.

Klasa: 350-01/22-01/7
4Zagreb Ur.Br.: 376-22-158

Mišljenje:

Uvidom u dostavljeni prijedlog Plana potvrđuju da je isti usklađen s njihovim zahtjevima.

Stručno mišljenje izrađivača: Prihvaća se

Plodine Datum: 5.12.2022.

Klasa: 350-01/22-01/07
5Rijeka Ur.Br.: 378-22-152

Primjedba:

Podnositelj predlaže dopunu uvjeta gradnje unutar gospodarske zone Vranovača oznake K2 po pitanju
priključenja zone na javnoprometnu površinu kako bi se omogućilo zasnivanje sabirne prometnice sjeverno
od gospodarske zone putem koje se zona priključuje na javnu prometnu površinu višeg ranga - na raskrižje
državnih cesta  D1 i D52.

Stručno mišljenje izrađivača: Prihvaća se

Dopunjen je članak 59. Odredbi za provedbu.

Hrvatske vode Datum: 5.12.2022.

VGO za slivove sjevernog Jadrana Klasa: 350-01/22-01/07
6Rijeka Ur.Br.: 374-22-153

Očitovanje:

Uvidom u Prijedlog Plana podnositelj izdaje mišljenje da je Prijedlog Plana u skladu sa zahtjevima Hrvatskih
voda, Zakonom o vodama i propisima donesenim na temelju njega.

Stručno mišljenje izrađivača: Prihvaća se
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4. Akti vezani uz javnu raspravu

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

javnom glasilu
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4.3. Zapisnik s javne rasprave
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