
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

 
 
 

OPĆINA ŽAKANJE 
Jedinstveni upravni odjel 

 
KLASA: 021-05/17-01/5 
URBROJ: 2133/18-04/1-18-42 
Žakanje, 15.01.2018. 
 
Temeljem članka 102. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13 i 
65/17.) (dalje:Zakon), Nositelj izrade – Jedinstveni upravni odjel Općine Žakanje i odgovorni 
voditelj u ime stručnog izrađivača – tvrtke APE d.o.o. Zagreb, u postupku izrade i donošenja 
Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Jurovo (dalje: Plan), izradili su 

 
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI 

1. Uvod 

Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Jurovo donijelo je 
11. travnja 2017. godine na svojoj 26. sjednici Općinsko vijeće Općine Žakanje, a Odluka o 

izradi objavljena je u “Službenom glasniku Općine Žakanje“ broj 03/17. 

Načelnik Općine Žakanje donio je 20. studenog 2017.god. Zaključak o utvrđivanju prijedloga 

Plana za javnu raspravu (KLASA: 021-05/17-01/5, URBROJ: 2133/18-03-17-32). 

Sukladno zaključku Općinskog Načelnika i temeljem članka 81. Zakona, Jedinstveni upravni 
odjel Općine Žakanje proveo je javnu raspravu o prijedlogu Plana. 

2. Javna rasprava s javnim izlaganjem 

Nositelj izrade objavio je poziv za javnu raspravu u „Večernjem listu“ dana 29. studenog 
2017.god, na web stranicama Općine Žakanje (www.opcina-zakanje.hr) i Ministarstva 
graditeljstva i prostornog uređenja (www.mgipu.hr).  

Posebna obavijest temeljem članka 97. Zakona – upućena je na adrese javnopravnih tijela 
određenih posebnim propisima i mjesnih odbora Općine. Popis pozvanih na javnu raspravu 
sastavni je dio Posebne obavijesti i nalazi se u prilogu ovog Izvješća. 

U objavi je sukladno članku 96. st.4. Zakona navedeno: 

- mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida: javni uvid organiziran je u prostorijama 
Općine Žakanje, Žakanje 58, Žakanje, radnim danom u vremenu od 10.00 do 14.00 sati 
u razdoblju javne rasprave od 6. prosinca 2017. do 6. siječnja 2018. god. 

- mjesto i datum javnog izlaganja: 11. prosinca 2017. godine s početkom u 12.00 sati u 
Vijećnici Općine Žakanje 

- rok za davanje pisanih očitovanja: cijelo vrijeme tijekom javne rasprave, zaključno do 
6. siječnja 2018. godine. 

 

 

http://www.mgipu.hr/
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Tijekom javne rasprave prijedlog Plana izložen na javnom uvidu sadržavao je sukladno čl. 
95. Zakona o prostornom uređenju, tekstualni i grafički dio te obrazloženje plana i sažetak za 
javnost. 

U tijeku javne rasprave održano je Javno izlaganje. Izlaganje je vodio nositelj izrade plana, a 
obrazloženje prijedloga Plana, iznijela je Vlatka Žunec, mag.ing.arh.  

O javnom izlaganju vođen je zapisnik, a sudionici su davali usmene primjedbe i sugestije za 
izradu Nacrta konačnog prijedloga plana. Na usmene primjedbe je odgovoreno na samom 
javnom izlaganju. 

Zapisnik s javnog izlaganja sastavni je dio Izvješća. 

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

1. MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA, Ulica 
Republike Austrije 20, Zagreb, 

2. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Uprava za zaštitu prirode, 
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb 

3. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski 
odjel u Karlovcu, V. Vranicanija 6, 47000 Karlovac  

4. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava za poljoprivredu, Ulica grada 
Vukovara 78, 10000 Zagreb 

5. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava šumarstva, lovstva i drvne 
industrije, Ul. grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 

6. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava vodnoga gospodarstva, Ul. grada 
Vukovara 220, 10000 Zagreb 

7. MINISTARSTVA OBRANE ZAGREB, Uprava za materijalne resurse, Sektor za 
nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša, 
Sarajevska cesta 7, 10000 Zagreb 

8. MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA 
KARLOVAČKA, Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja, Trg 
hrvatskih redarstvenika 6, 47000 Karlovac 

9. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE, Križanićeva 
11, 47000 Karlovac  

10. KARLOVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, Odsjek za 
zaštitu prirode i okoliša, Križanićeva 11, 47000 Karlovac 

11. KARLOVAČKA ŽUPANIJA, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim 
vrijednostima Karlovačke županije "Natura viva", Jurja Križanića 30, 47000 
Karlovac 

12. KARLOVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, Haulikova 14, 47000 
Karlovac 

13. KARLOVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo, Ispostava Ozalj, 
Kurilovac 1, 47280 Ozalj  

14. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Karlovac, Dr. 
Vladka Mačeka 8, 47000 Karlovac 

15. HRVATSKE CESTE d.o.o., Ispostava Karlovac, Banija bb, 47000 Karlovac 

16. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Karlovac, Banija bb, 47000 Karlovac  

17. HRVATSKE VODE d.o.o., Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save, 
Vodnogospodarska ispostava Kupa, Obala Frane Račkog 9, 47000 Karlovac 

18. HEP D.P. „ELEKTRA KARLOVAC“, Pogon Ozalj, Kurilovac 14, 47280 Ozalj 

19. HRVATSKE ŠUME, Uprava šuma Karlovac Put Davorina Trstenjaka 1, 47000 
Karlovac 
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20. HRVATSKA AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE, Ulica Roberta 
Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb, 

21. KOMUNALNO OZALJ d.o.o. Kolodvorska cesta 29, 47280, Ozalj 

22. Mjesni odbor Jurovo - Mišinci  

23. Općinsko vijeće Općine Žakanje, svim vijećnicima  

4. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi 

U roku do zaključivanja javne rasprave na prijedlog Plana dostavljena su četiri (4) 
očitovanja po posebnoj obavijesti. Nije zaprimljena ni jedna pisana primjedba na prijedlog 
Plana.  

- popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na 
prijedlog prostornog plana prihvaćeni ili nisu imali primjedbi na prijedlog plana u 
dostavljenom očitovanju 

- Ministarstva obrane Zagreb, Uprava za materijalne resurse, Sektor za vojnu 
infrastrukturu, Služba za vojno graditeljstvo i energetsku učinkovitost, Sarajevska 
cesta 7, 10000 Zagreb 

- Ministarstvo poljoprivrede, Planinska 2A, 10000 Zagreb 

- HEP d.o.o. „Elektra Karlovac“, Dr. Vladimira Mačeka 44, 47000 Karlovac 

- mišljenja, prijedlozi i primjedbe sudionika u javnoj raspravi koji su djelomično 
prihvaćeni  

- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb 

Popis sudionika u javnoj raspravi sa sažetkom navedenih primjedbi te razlozima 
neprihvaćanja odnosno djelomičnog prihvaćanja primjedbi sastavni su dio ovog Izvješća.  

5. Zaključak  

Istekom roka za očitovanja okončan je postupak javne rasprave. U skladu s prihvaćenim 
primjedbama izrečenim tijekom javne rasprave stručni izrađivač pripremit će Nacrt konačnog 
prijedloga plana.  

 

 
Prilozi koji su sastavni dio ovog izvješća su: 

 Preslika objave javnog uvida iz tiska – Večernji list, 29. studenog 2017. 

 Preslika objave javnog uvida s web stranice Općine Žakanje 

 Preslika objave javnog uvida s web stranice Ministarstva graditeljstva i prostornog 
uređenja 

 Posebna pisane obavijesti o javnoj raspravi s popisom pozvanih sudionika u javnoj 
raspravi 

 Zapisnik o javnom izlaganju  

 Očitovanje po posebnoj obavijesti 

 Popis sudionika u javnoj raspravi sa sažetkom navedenih primjedbi te razlozima 
neprihvaćanja odnosno djelomičnog prihvaćanja primjedbi 

 
 

Odgovorni voditelj:      

Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh.     
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PRESLIKA OBJAVE JAVNOG UVIDA IZ TISKA – Večernji list, 29. studenog 2017. 



 

 
5 / 17 

 

 
 
 

PRESLIKA OBJAVE JAVNOG UVIDA S WEB STRANICE OPĆINE ŽAKANJE 
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PRESLIKA OBJAVE JAVNOG UVIDA S WEB STRANICE MINISTARSTVA 

GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA 
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POSEBNA PISANA OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI  
S POPISOM POZVANIH SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI 
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ZAPISNIK O JAVNOM IZLAGANJU  
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OČITOVANJA PO POSEBNOJ OBAVIJESTI 
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ODGOVORI NA OČITOVANJA I PRIMJEDBE NA 
PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA  

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ZONE JUROVO 
PREDANE TIJEKOM JAVNE RASPRAVE 

 
Javni uvid održan od 6.prosinca 2017. do 6. siječnja 2018. godine. 

Rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi: 6. siječnja 2018. 
 

Očitovanja po posebnoj obavijesti 
 

Oznaka: O-1 

MORH Uprava za materijalne resurse, Sektor za vojnu infrastrukturu, Služba za vojno graditeljstvo i 
energetsku učinkovitost 
Sarajevska cesta 7, 10000 Zagreb 
Dopis: KLASA:350-02/17-01/239, URBROJ:512M3-020201-17-4 od 5. prosinca 2017. 

Očitovanje/primjedba:  

Potvrđuju da nemaju primjedbi na prijedlog Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Jurovo. 
 

Oznaka: O-2 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 
Planinska 2A, 10000 Zagreb  
Dopis: KLASA:350-02/17-01/638, URBROJ:525-11/1066-17-2 od 4. prosinca 2017. 

Očitovanje/primjedba:  

Sukladno zakonskim i podzakonskim aktima koji reguliraju područje šumarstva, ovo Ministarstvo nije nadležno za 
davanje mišljenja na Urbanistički plan uređenja.  

 

Oznaka: O-3 

HEP d.o.o. Elektra Karlovac 
Dr. Vladimira Mačeka 44, 47000 Karlovac 
Znak i broj: 4017001/7753/17 MDT od 12. prosinca 2017. 

Očitovanje/primjedba:  

Nema primjedbi na predloženo elektroenergetsko rješenje eventualno moguće trafostanice 10(20)/0,4 kV s 
kabelskim priključkom na SN mrežu. 

 

Oznaka: O-4 

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Uprava za zaštitu prirode 
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb 
Dopis: KLASA:612-07/17-57/281, URBROJ:517-07-2-2-17-4 od 14. prosinca 2017. 

Očitovanje/primjedba:  

1. u odredbama za provođenje, Obrazloženju plana te u Sažetku za javnost potrebno je ispraviti naziv „područje 
važno za divlje svojte i stanišne tipove“ u „područje značajno za vrste i stanišne tipove“,  

2. kartografskom prikazu 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora potrebno je ucrtati područje ekološke 
mreže i navesti ga u legendi,, 

3. u odredbama za provođenje, u poglavlju 3. Uvjeti smještaja građevina za sport i rekreaciju i u Obrazloženju 
Plana navodi se da se za sadnju koriste udomaćene biljne vrste što je potrebno korigirati u autohtone biljne 
vrste. U uvjetima uređenja kupališta potrebno je navesti da je obalu rijeke Kupe potrebno ostaviti u što 

POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI SA SAŽETKOM NAVEDENIH PRIMJEDBI TE 
RAZLOZIMA NEPRIHVAĆANJA ODNOSNO DJELOMIČNOG PRIHVAĆANJA PRIMJEDBI 
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prirodnijem stanju, da prilikom uređenja kupališta nije dozvoljeno mijenjanje obalne linije, betoniranje i 
oblaganje obale korita vodotoka (npr. betonom ili kamenom radi izgradnje sunčališta, kupališta i sl.) te da je 
potrebno ostaviti netaknuta stabla autohtonih vrsta drveća, posebice na samoj obali rijeke Kupe. 

Odgovor / obrazloženje: PRIMJEDBA SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA 

1. primjedba se djelomično prihvaća - naziv područja ekološke mreže ispravljen je u odredbama za provedbu i 
obrazloženju Plana. Sažetak za javnost  sastavni je dio prijedloga plana koji se utvrđuje za javnu raspravu i 
zadržava se u obliku koji je bio izložen na javnom uvidu, 

2. primjedba se prihvaća – područje ekološke mreže ucrtano je na kartografskom prikazu 3. Uvjeti korištenja, 
uređenja i zaštite prostora. Članak 42. odredbi za provedbu dopunjen je slijedećim tekstom: 
„Područje ekološke mreže ucrtano je na kartografskom prikazu 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora 
prema podacima dostupnim na web portalu Informacijskog sustava zaštite prirode. Prikazano područje 
usmjeravajućeg je značaja obzirom da su područja ekološke mreže prikazana u mjerilu topografskih karata, 
a UPU se izrađuje na katastarskim podlogama u mjerilu 1:1000. Točna granica može se utvrditi nakon 
razrade područja ekološke mreže za mjerilo primjereno katastarskoj podlozi.“ 

3. primjedba se prihvaća – članak 15. odredbi za provedbu i tekst poglavlja 3.6.1. Oblici korištenja i način 
gradnje, dopunjeni su navedenim uvjetima. 

 

 

 

 

Zagreb, 11. siječnja 2018.  

 

Odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga plana: 

Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh. 

 
 

 
 
 


