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2. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI 
POSEBNOM OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI 

 
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja,  Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb; 

- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10 000 

Zagreb; 

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Karlovcu, 

Ambroza Vraniczanya 6/I, 47 000 Karlovac; 

- Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine, zaštitu okoliša i 

graditeljstvo, Trg kralja Petra Krešimira IV 1, 10 000 Zagreb; 

- Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb; 

- Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80/7, 10 000 Zagreb; 

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 8, 47 000 

Karlovac; 

- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), Roberta Frangeša Mihanovića 

9, 10 110 Zagreb; 

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije, Jurja Haulika 1, 47 000 

Karlovac; 

- Javna ustanova ''NATURA VIVA'' za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području 

Karlovačke županije,  J.Križanića 30, 47 000 Karlovac; 

- MUP, Policijska uprava Karlovačka, Trg hrvatskih redarstvenika 6, 47 000 Karlovac; 

- Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb;  

- Hrvatske vode, VGO za vodno područje sliva Save, VGI „Kupa“ Karlovac, Račkoga 10, 47000 

Karlovac  

- Hrvatska ceste, Sektor za razvoj i strateško planiranje, Vončinina 3, 10 000 Zagreb;  

- Hrvatske ceste, Sektor za održavanje i promet, Tehnička ispostava Karlovac, Banija 37, 47 

000 Karlovac; 

- Županijska uprava za ceste Karlovačke županije, Poslovni park Karlovac 1/A 47250 Duga 

Resa; 

- Hrvatska pošta, Poštansko središte Karlovac, I.G. Kovačića 4, 47000 Karlovac 

- Hrvatski Telekom d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 110 Zagreb; 

- Odašiljači i veze d.o.o. Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb; 

- ISKON Internet d.d., Garićgradska ul. 18, 10000, Zagreb; 

- METRONET Telekomunikacije d.d., Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb 

- OT-Optima Telekom d.o.o., Bani 75, 10000 Zagreb; 

- Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.-HOPS, Kupska 4, 10 000 Zagreb; 

- T-HT Hrvatske telekomunikacije d.d., Sektor za tehničko planiranje, Kupska 2, 10000 Zagreb; 

- T-HT d.d. Sektor za tehničko planiranje – lokacija Karlovac, Matice Hrvatske 4, 47000 

Karlovac; 

- VIP net d.o.o. Vrtni put 1, 10000 Zagreb; 

- Tele 2 d.o.o. Ulica grada Vukovara 269d,  10000 Zagreb; 

- HEP d.d., Sektor za strategiju i razvoj, Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb; 

- HEP – ODS d.o.o. Elektra Karlovac, dr. Vlatka Mačeka 44, 47 000 Karlovac; 

- MONTCOGIM PLINARA d.o.o., DT Karlovac, dr. Vlatka Mačeka 26A, 47 000 Karlovac; 

- PLINACRO d.o.o., Sektor za održavanja i razvoja transportnog sustava, Savska cesta 88a, 

10 000 Zagreb; 

- JANAF d.d., Miramarska cesta 24, 10 000 Zagreb; 

- Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Karlovac, Put Davorina Trstenjaka 1, 47 000 

Karlovac; 

- Komunalno Duga Resa d.o.o., Kolodvorska 1, 47 250 Duga Resa; 

- Karlovačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, 

Križanićeva 11, 47 000 Karlovac; 
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- Karlovačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Odsjek za 

prostorno uređenje i graditeljstvo Duga Resa, Trg Sv. Jurja 1, 47 250 Duga Resa; 

- Karlovačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Haulikova 14, 47 000 Karlovac; 

- Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji, Vranyczanyeva 4, 47 000 Karlovac; 

- Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko pravne 

poslove, Odjel za gospodarstvo, Križanićeva 11/II, 47 000 Karlovac; 

- Razvojna agencija Karlovačke županije – Karla d.o.o., J. Haulika 14, 47 000 Karlovac; 

- Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, Selska cesta 136/III, 10 000 Zagreb; 

- Susjedne općine u Karlovačkoj županiji (Generalski Stol, Netretić, Ogulin, Vrbovsko); 

- mjesni odbori. 
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3. TABLICA S KVANTIFICIRANIM POKAZATELJIMA OBRADE 

PRIMJEDBI  

Tablica 1. 

Rješenje zahtjeva Broj podnesaka 

Ukupno podnesenih primjedbi / zahtjeva 30 

Ukupno podnesenih primjedbi / zahtjeva u propisanom roku  30 

Broj prihvaćenih primjedbi 14 

Broj djelomično prihvaćenih primjedbi 8 

Broj neprihvaćenih primjedbi 8 

Broj neprihvaćenih primjedbi zbog propusta roka podnošenja 0 

 
 

4. ODGOVORI NA PRIMJEDBE U JAVNOJ RASPRAVI 
 

4a - popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na 
prijedlog Plana prihvaćeni 

 

Tablica 2. 

III. ID PPUO BOSILJEVO – ODGOVORI NA PRIMJEDBE IZ JAVNE RASPRAVE 

Red. 
br. 

Br./klasa 
Datum spisa 

Prezime i ime - Naziv 
javnopravnog tijela 

k.č. 
Katastarska 
općina 

Rješenje 
zahtjeva  

1 
Klasa:350-05/18-01/148 
Ur.Broj:376-10-19-3 
21.02.2019. 

HAKOM 
Zagreb 

- - DA 

Primjedba:  
Uvidom u Prijedlog Plana nemamo primjedbi.   

Odgovor:  
Prihvaća se. Primljeno na znanje. 

2 
Klasa:350-02/18-01/79 
UrBroj:512M3-020201-
19-7; 27.2.2019. 

MINISTARSTVO OBRANE  
Uprava za materijalne resurse; 
Sektor za vojnu infrastrukturu,  
Služba za vojno graditeljstvo i 
energetsku učinkovitost  
Zagreb 

- - DA 

Primjedba:  
Obavijest da nemaju primjedbi ni zahtjeva na Prijedlog Plana. 

Odgovor:  
Prihvaća se. Primljeno na znanje. 

3 

Klasa:OG/19-01/201 
UrBroj:10-00-06/01-19-
03;  
19.02.2019. 

HRVATSKE ŠUME 
Uprava šuma podružnica 
Ogulin,  
B. Frankopana 12, Ogulin  

- - DA 

Primjedba:  
Nemamo posebnih zahtjeva na Plan.    

Odgovor:  
Prihvaća se. Primljeno na znanje. 
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4 

Kl:350-02/16-01/153 
Urbr:345-200-210/160-
19-07 
8.3.2019. 

Hrvatske ceste d.o.o 
Sektor za razvoj i strateško 
planiranje 
Odjel za razvoj i planiranje 
Zagreb 

- - DA 

Primjedba:  
Potrebno je dopuniti odredbe  u čl. 11 i čl. 163. sa opisom cesta D3 i D204.   

Odgovor:  
Prihvaća se. Primljeno na znanje. 

5 

Klasa:KA/19-01/458 
Ur.Broj:09-00-06/02-19-
02 
29.2.2019. 

Hrvatske šume, 
Uprava šuma podružnica 
Karlovac, 
Karlovac 

- - DA 

Primjedba:  
U tekstualnom dijelu Odredbi za provođenje potrebno je unijeti izmjene u poglavlju 2.4., čl. 127 i čl. 141. 
prema danom predlošku.     

Odgovor:  
Prihvaća se.  

6 

Klasa:940-01/18-03/4640 
Ur.Broj:536-03-02-03/03-
19-06 
6.3.2019. 

Ministarstvo državne imovine 
Zagreb 

- - DA 

Primjedba:  
Daje se pozitivno mišljenje na Plan.    

Odgovor:  
Prihvaća se. Primljeno na znanje. 

7 
001/857/19 MDT 
8.3.2019. 

HEP ODS 
Elektra Karlovac 
Vladka Mačeka 44, Karlovac  

- - DA 

Primjedba:  
Prema predloženom prijedlogu napravite izmjene u tekstualnom dijelu Plana (Odredbama za 
provođenje u člancima 191., 193., 194. i 195.).  

Odgovor:  
Prihvaća se.  

8 
Kl: PL-19/0606 
11.3.2019. 

Plinacro d.o.o. 
 

- - DA 

Primjedba:  
U grafički dio Plana potrebno je uvrstiti planirane magistralne plinovode jer su oni planirani 
Desetogodišnjim planom razvoja plinskog transportnog sustava RH 2018. – 2027.  

Odgovor:  
Prihvaća se.  
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III. ID PPUO BOSILJEVO – ODGOVORI NA PRIMJEDBE IZ JAVNE RASPRAVE 

Red. 
br. 

Br./klasa 
Datum spisa 

Prezime i ime - Naziv 
javnopravnog tijela 

k.č. 
Katastarska 
općina 

Rješenje 
zahtjeva  

16 7.3.2019. 
Josip Korenić 
Bosiljevo  

66, 
69, 
70 

Bosiljevsko 
Novo Selo 

DA 

Primjedba:  
Proširenje građevinskog područja.    

Odgovor:  
Prihvaća se.  

19 8.3.2019. Euroadria 

666 
667/2 
667/1 
668 
669 
670 
671 
672 
674/1 
673 
665 
662/1 

Pribanjci DA 

Primjedba:  
Prenamjena zone T3-2 u tonu T2/T3.  

Odgovor:  
Prihvaća se.  

21 8.3.2019. 
Dragan Ćuća 
Bosiljevo 

1127/2 Žubrinci DA 

Primjedba:  
Proširenje građevinskog područja prije smanjenja ovim izmjenama i dopunama Plana.    

Odgovor:  
Prihvaća se.  

24 11.3.2019. 
Stanko Rožić 
Bosiljevo 

765, 
766, 
767 

Pribanjci DA 

Primjedba:  
Proširenje turističke zone T2-4.    

Odgovor:  
Prihvaća se.  

27 11.3.2019. 
Općinski načelnik 
Bosiljevo 

- - DA 

Primjedba:  
U Plan je potrebno ucrtati dvije lokacije za izgradnju pročistača otpadnih voda (planirana lokacija u 
važećem PPUO i lokacija predložena III. izmjenama PPUO Bosiljevo).     

Odgovor:  
Prihvaća se.  

29 11.3.2019. 
Vesna Štedul 
Bosiljevo 

175/3 
Dio 39/4 
39/3 
175/6 

Žubrinci DA 

Primjedba:  
Proširenje građevinskog područja.    

Odgovor:  
Prihvaća se.  
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4b - mišljenja, prijedlozi i primjedbe sudionika u javnoj raspravi koji nisu 
prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni s razlozima neprihvaćanja 

 

III. ID PPUO BOSILJEVO – ODGOVORI NA PRIMJEDBE IZ JAVNE RASPRAVE 

Red. 
br. 

Br./klasa 
Datum spisa 

Prezime i ime –  
Naziv javnopravnog tijela 

k.č. 
Katastarska 
općina 

Rješenje 
zahtjeva  

9 

Klasa:350-02/19-01/98 
Ur.Broj:525-07/0800-19-
2 
27.2.2019. 

Ministarstvo poljoprivrede - - NE 

Primjedba:  
Prije donošenja Plana nositelj izrade dužan je pribaviti mišljenje Ministarstva poljoprivrede, a ne u 
postupku izrade Plana odnosno javne rasprave.      

Odgovor: Ne prihvaća se.  
Plan je izrađen u skladu s Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18). Prema čl. 101 
Zakona o prostornom uređenju i čl.  18. Odluke  o izradi (Službeni glasnik Općine Bosiljevo, broj 2/18), 
javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Plana u javnoj raspravi sudjeluje 
davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili 
dokumenata koji je od utjecaja na prostorni plan.  
Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog  
prostornog plana u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisima i/ili dokumentima koji je 
od utjecaja na prostorni plan.   

10 27.02.2019. 
Nives Komočar 
Ogulin  

944 Pribanjci NE 

Primjedba:  
Proširenje turističke zone.   

Odgovor: Ne prihvaća se.  
Daljnje širenje turističke zone na navedene ili okolne katastarske čestice znatno bi povećalo ukupne 
površine planiranih turističkih zona za što nema opravdanja. Tek potpunom realizacijom planirane 
turističke zone otvara se mogućnost za eventualno daljnje širenje. 

11 27.02.2019. 
Pronk Jan Willem Renier, 
Bosiljevo  

820, 
821, 
822, 
824, 

Pribanjci NE 

Primjedba:  
Proširenje građevinskog područja.   

Odgovor: Ne prihvaća se.  
Katastarske čestice već su dijelom u građevinskom području. Planom su utvrđeni uvjeti za formiranje 
građevinske čestice koje predmetne k.č. 820, 821, 824 ne mogu udovoljiti (minimalna širina 14 m).  

12 27.02.2019. 
Davorin Mateša, 
Bosiljevo  

51/4, 
51/5,  
51/6, 
51/8, 
51/9, 
50/3, 
49/5, 
43 

Otok na Dobri NE 

Primjedba:  
Proširenje građevinskog područja u svrhu bavljenja seoskim turizmom na obiteljskom poljoprivrednom 
gospodarstvu.   

  

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18545
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18545
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18547
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18547
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35875
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35875
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Odgovor: Ne prihvaća se.  
Katastarske čestice 51/5, 50/3, 49/5, 43 dijelom se već nalaze unutar zone građevinskog područja 
naselje N91 unutar koje je moguća gradnja građevina za sekundarno stanovanje (vikendica).  
Bavljenje seoskim turizmom na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu moguće je i izvan 
građevinskog područja naselja prema Odredbama čl. 158.  

13 4.3.2019. 
Janko Vuković, 
Bosiljevo 

188/1, 
190/19 

Bosiljevsko 
Novo Selo 

DJELOMI
ČNO 

Primjedba:  
1. Proširenje građevinskog područja zbog legalizacije pomoćne građevine te u svrhu gradnje 
gospodarske građevine.    
2. Traži se redefiniranje industrijske zone definirane detaljnim planom uređenja (DPU 2) radi 
ograničavanja prava vlasništva/suvlasništva i onemogućavanja korištenja nekretnina na k.č. br. 188/1 i 
190/19 te se zahtjeva izmjena DPU-a.  

Odgovor:  
1. Djelomično se prihvaća. 
Ne prihvaća se predloženi oblik novo formirane parcele, ali se prihvaća proširenje građevinskog 
područja na dio k.č. 188/1, 190/19 (površine cca 1035 m2) što je dovoljno za formiranje građevne 
čestice, spajanje sa katastarskoj česticom k.č. 188/3 na kojoj se nalazi obiteljska zgrada. Ukupna 
površina novo formirane građevinske čestice (k.č. 188/3, dio 188/1, dio 190/19) formirane je na 
maksimalnu površinu dopuštenu Prostornim planom uređenja Općine Bosiljevo cca 1800 m2.  
 
2. Ne prihvaća se. 
Sadržaj plana (detaljnog i/ili prostornog plana) ne određuje status vlasništva zemljišta i/ili nekretnine. 
Predmetni DPU 2 ne prejudicira vlasništvo nego definira, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju 
(NN 153/13, 65/17, 114/18), samo namjenu površina. Planirana namjena unutar DPU-a se ne može 
realizirati dok se vlasništvo u upravno-pravnom postupku ne riješi. Prema čl. 56. Odredbi za 
provođenje DPU 2 postojeće građevine mogu se rekonstruirati u smislu poboljšanja uvjeta života do 
privođenja planiranoj namjeni.    

14 4.3.2019. 
Ivan Grubić 
Bosiljevo 

39/5 
Dio 39/3 

Žubrinci 
DJELOMI
ČNO 

Primjedba:  
Proširenje građevinskog područja u svrhu gradnje stambene zgrade.    

Odgovor: Prihvaća se djelomično.  
Prihvaća se proširenje građevinskog područja na dio k.č. 39/3.  
Ne prihvaća se proširenje građevinskog područja na 39/5. Prijedlogom ovog plana građevinsko 
područje naselja Žubrinci proširi smo za duplo u odnosu na utvrđeno važećim Prostornim planom. 
Daljnje proširenje nema uporišta u demografskoj prognozi broja stanovnika. Proširenje građevinskog 
područja na k.č. 39/3 znatno bi povećalo građevinsko područje naselja. Prostornim planom Karlovačke 
županije dozvoljena potrošnja prostora za građevinska područja naselja po stanovniku je 900 m2. 
Utvrđeno građevinsko područje iznosi oko 1500 m2/stanovniku što je već znatno više od dozvoljenog. 

15 5.3.2019. 
Nikola Marinić, 
Karlovac 

718/2 Bosiljevo NE 

Primjedba:  
Proširenje građevinskog područja u svrhu gradnje stambeno-poslovne zgrade.    

Odgovor: Ne prihvaća se.  
Proširenje građevinskog područja na predmetnu česticu nije moguće zbog udaljenosti od utvrđenog 
građevinskog područja. To bi izazvalo veliko povećanje građevinskog područja naselja što se ne može 
ničim opravdati.   
Pema zahtjevima Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Općina Bosiljevo usvojila je ''Procjenu 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za 
područje Općine Bosiljevo’’ (veljača 2012. godine).  Prema zahtjevima predmetnog dokumenta i 
Državne uprave za zaštitu i spašavanja, Općina Bosiljevo je u sljedećim izmjenama i dopunama Plana 
morala odrediti i kartografski ucrtati površinu za privremeno deponiranje otpadnog materijala u slučaju 
potresa. Ovim izmjenama i dopunama Plana, na predmetnoj katastarskoj čestici predviđena je zone za 
evakuaciju ljudi i zona za privremeno deponiranje materijala koji bi nastao kao posljedica rušenja. 
Državna uprava za zaštitu i spašavanje usvojila i prihvatila je ove lokacije za predviđene namjene 
(prema čl. 101. stavak 4, Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18)).  
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17 
7.3.2019. 
14.3.2019. 

Robert Biturajac 
Bosiljevo  

995 Bosiljevo 
DJELOMI
ČNO 

Primjedba:  
1. Zašto negdje granica Poslovno-industrijske zone Bosiljevo prati katastarske čestice, a negdje ne 

prati? 

2. Izuzimanje k.č. 995 k.o. Bosiljevo iz UPU 13, osiguranje nesmetanog pristupa i tampon zone. 

3. Izuzimanje k.č. 967, 948/1, 1097, 1037/2, 1096, 848/1, 946/8, 927/2, 928/2, 929/2 (desna 

polovica 927/2, 928/2, 929/2)  iz UPU 9, osiguranje nesmetanog pristupa i tampon zone. 

Odgovor:  
1. Ne prihvaća se.  
Granice Poslovno-industrijske zone Bosiljevo određene su 2014. godine V. (ciljanim) izmjenama i 
dopunama Prostornog plana Karlovačke županije (Odluka o donošenju ciljanih V. izmjena i dopuna 
Prostornog plana Karlovačke županije, Glasnik Karlovačke županije 50b/14) te su prenesene na 
topografsko – katastarsku podlogu pri izradi Urbanističkog plana uređenja Poslovno-industrijske zone 
Bosiljevo i II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bosiljevo u istom postupku (Odluka 
o izradi Urbanističkog plana uređenja Poslovno-industrijske zone Bosiljevo (UPU 9) i s time u vezi II. 
(ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bosiljevo, Službeni glasnik Općine 
Bosiljevo 18/16). Granice Poslovno-industrijske zone Bosiljevo u najvećoj mjeri prate granice 
katastarskih čestica kako bi se postigla maksimalna površina od 150 ha koja je definirana čl. 5.4.6. 
Prostornog plana Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije 26/01, 33/01, 36/08, 56/13, 
07/14, 50b/14, 6c/17, 8a/18). Na taj način je površina Poslovno-industrijske zone Bosiljevo, definirana 
Urbanističkim planom uređenja Poslovno-industrijske zone Bosiljevo (Odluka o donošenju 
Urbanističkog plana uređenja Poslovno-industrijske zone Bosiljevo (UPU 9), Službeni glasnik Općine 
Bosiljevo 6/18), usklađena s planom višeg reda tj. sa Prostornim planom Karlovačke županije (Glasnik 
Karlovačke županije 26/01, 33/01, 36/08, 56/13, 07/14, 50b/14, 6c/17, 8a/18), kako i zahtijevaju 
Odredbe Zakona o prostornom uređenju,  čl. 61 (NN 153/13, 65/17, 114/18). 
 
2.  Prihvaća se.  
 
3.  Ne prihvaća se.  
Katastarske čestice k.č. 1037/2, 967, ne nalaze se unutar zone Urbanističkog plana uređenja 
Poslovno-industrijske zone Bosiljevo.  
Katastarske čestice 948/1, 1097, 1096, 848/1, 946/8, 927/2, 928/2, 929/2 je nemoguće izuzeti bez 
izmjena Urbanističkog plana uređenja Poslovno-industrijske zone Bosiljevo koji je donesen u kolovozu 
2018. godine. Izuzimanjem predmetnih čestica obuhvat Urbanističkog plana uređenja Poslovno-
industrijske zone Bosiljevo smanjio bi se radikalno za cca 5 ha. Obuhvat i odredbe Urbanističkog plana 
uređenja Poslovno-industrijske zone Bosiljevo usvojene su na 11. sjednici Općinskog vijeća 
23.8.2018. godine. 
Predmet ovih III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bosiljevo nije redefiniranje 
Urbanističkog plana uređenja Poslovno-industrijske zone Bosiljevo jer je Poslovno – industrijska zona 
Bosiljevo definirana Urbanističkim planom uređenja 2018. godine i usklađena sa Prostornim planom 
uređenja Općine Bosiljevo kroz II. izmjene i dopune uređenja Prostornog plana uređenja Općine 
Bosiljevo (Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bosiljevo, 
Službeni glasnik Općine Bosiljevo 6/18). Predmet III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Bosiljevo definiran je Odlukom o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Bosiljevo (Službeni glasnik Općine Bosiljevo 2/18). Nadalje, izmjena Urbanističkog plana uređenja 
Poslovno-industrijske zone Bosiljevo, zbog posljedične radikalne promjene oblika i površine zone, 
zahtijevala bi i izmjenu Prostornog plana uređenja Karlovačke županije, što nije u nadležnosti Općine 
Bosiljevo. Postupak izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije provodi Karlovačka 
županija. 
U postupku izrade Urbanističkog plana uređenja Poslovno-industrijske zone niti u postupku izrade V. 
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Karlovačke županije nije podnesena niti jedna primjedba 
vezano za izmjenu granica Poslovno-industrijske zone Bosiljevo ili izuzimanja čestica unutar same 
zone. Procedura izrade i donošenja predmetnih Planova trajala je od 17.12.2013. do 
23.12.2014. godine za izmjenu Prostornog plana Karlovačke županije te od 10.6.2016. do 23.8.2018. 
godine za izradu Urbanističkog Plana uređenja Poslovno-industrijske zone. Granice Poslovno-
industrijske zone bile su definirane prvotno Odlukom o izradi ciljanih V. izmjena i dopuna Prostornog 
plana Karlovačke županije (5. sjednica skupštine Karlovačke županije, 17.12.2013. godine, Glasnik 
Karlovačke županije 56/13) te Odlukom o donošenju ciljanih V. izmjena i dopuna Prostornog plana 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18547
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18547
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Karlovačke županije (12. sjednica skupštine Karlovačke županije, 23.12.2014. godine, Glasnik 
Karlovačke županije 50b/14). Nadalje, granice Poslovno-industrijske zone još detaljnije (na 
katastarskoj podlozi) bile su definirane Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja Poslovno-
industrijske zone Bosiljevo (16. sjednica općinskog vijeća Općine Bosiljevo, 10.6.2016. 
godine, Službeni glasnik Općine Bosiljevo 18/16) te Odlukom o donošenju Urbanističkog plana 
uređenja Poslovno-industrijske zone Bosiljevo (11. sjednici općinskog vijeća Općine Bosiljevo, 
23.8.2018, Službeni glasnik Općine Bosiljevo 06/18). Unutar oba postupka provedene su javne 
rasprave unutar koje su se mogle podnijeti primjedbe (javna rasprava za urbanistički plan uređenja 
trajala je 20.06.2018. – 24.07.2018, a javna rasprava za prostorni plan županije trajala je 02.06.2014. 
– 11.06.2014.). Javne rasprave su bile objavljene, prema Zakonu o prostornom uređenju, na 
stranicama Ministarstva graditeljstva, stranicama Općine Bosiljevo tj. stranicama Županije te u javnom 
glasilu (Večernji list 25.05.2014. i 13.6.2018.). Ponavljamo, unutar zakonski određenog roka, unutar 5 
godina koliko su se predmetni planovi izrađivani (od 2013. godine do 2018. godine), primjedbi vezanih 
za promjenu granice ili izuzimanje čestica, nije bilo. 
Suglasnost i pozitivno mišljenje na izmjene Prostornog plana Karlovačke županije dana je od strane 
Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (Kl: 350-02/14-11/43, od 6.11.2014.g) te su V. izmjene 
i dopune Prostornog plana Županije usvojen od strane Skupštine Karlovačke županije na 12.sjednici 
23.12.2014. godine. 
Mišljenje na II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bosiljevo (s kojim je Plan usklađen 
vezano za obuhvat i proširenje Poslovno-industrijske zone Bosiljevo) dobivena je od strane Javne 
ustanove Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije s kojim je dano pozitivno mišljenje da je 
Urbanistički plan uređenja Poslovno-industrijske zone usklađena s važećim Prostornim planom 
Karlovačke županije i drugim dokumentima prostornog uređenja od utjecaja na navedeni plan (Kl: 
350-01/16-01/7, Urbr: 2133-86-01/01-18-02, od 23.8.2018.g.). 
Urbanistički plan Poslovno-industrijske zone Bosiljevo usvojen je od strane općinskog vijeća Općine 
Bosiljevo na 11. sjednici općinskog vijeća Općine Bosiljevo 23.8.2018.godine. 
Nakon donošenja Urbanističkog plana uređenja Poslovno-industrijske zone Bosiljevo (Odluka o 
donošenju Urbanističkog plana uređenja Poslovno-industrijske zone Bosiljevo, Službeni glasnik 
Općine Bosiljevo 6/18) nije moguće izmijeniti granice predmetnog urbanističkog plana uređenja ili 
izuzeti čestice iz urbanističkog plana uređenja bez izmjena Prostornog plana uređenja Karlovačke 
županije u prvom koraku, a tek nakon toga slijedi izmjena Prostornog plana uređenja Općine Bosiljevo 
te na kraju izmjena Urbanističkog plana uređenja (procedura koja bi trajala nekoliko godina). 
Do privođenja planiranoj namjeni Urbanističkog plana uređenja Poslovno-industrijske zone Bosiljevo, 
predmetne čestice je moguće koristiti u poljoprivredne svrhe kao i do sada uz uvjet da poljoprivredni 
strojevi i korijenje biljaka ne ošteti podzemne vodove infrastrukturne mreže (čl. 2) ili izgradnjom 
sadržaja gospodarsko-proizvodne namjene (čl. 3) ili gospodarsko-poslovne namjene (čl. 3) prema 
uvjetima Urbanističkog plana uređenja Poslovno-industrijske zone Bosiljevo (Odluka o donošenju 
Urbanističkog plana uređenja Poslovno-industrijske zone Bosiljevo, Službeni glasnik Općine Bosiljevo 
6/18). Status katastarskih čestica ili postojećih puteva može se koristiti kao i do sada. Također, prema 
uvjetima Urbanističkog plana uređenja Poslovno-industrijske zone Bosiljevo (Odluka o donošenju 
Urbanističkog plana uređenja Poslovno-industrijske zone Bosiljevo, Službeni glasnik Općine Bosiljevo 
6/18), minimalno 20% površine građevne čestice mora biti ozelenjeno s čime se može osigurati 
tampon zona na svakoj čestici.   
Također, do privođenja planiranoj namjeni moguće je koristiti sve postojeće pristupne poljske puteve 
putove kao i do sada. Također planirani sustav komunikacija unutar Poslovno-industrijske zone 
Bosiljevo uglavnom prati postojeće poljske puteve kako bi se u što većoj mjeri, zadržale postojeće 
komunikacije.  

18 7.3.2019. 
Janko Grubić 
Bosiljevo 

790/12 
963/3 

Žubrinci 
DJELOMI
ČNO  

Primjedba:  
Proširenje građevinskog područja zbog gradnje stambene zgrade.    

Odgovor:  
Djelomično se prihvaća.  
Ne prihvaća se proširenje građevinskog područja na k.č. 963/3. Planom su utvrđeni uvjeti za formiranje 
građevne čestice koje predmetna k.č. ne može udovoljiti (minimalna širina 14 m). Predmetna čestica je 
širine cca 7-10 m. Također k.č. 963/3 nije povezane na javni put.  
Prihvaća se proširenje građevinskog područja na dio k.č. 790/12 (površine cca 1800 m2) što je dovoljno 
za formiranje građevne čestice za gradnju obiteljske kuće. 
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20 8.3.2019. 
Zrinka Moguš Peruško 
Karlovac 

799/1 Žubrinci NE 

Primjedba:  
Proširenje građevinskog područja.    

Odgovor: Ne prihvaća se.  
Proširenje građevinskog područja na predmetnu česticu nije moguće zbog prevelike udaljenosti od 
utvrđenog građevinskog područja. To bi izazvalo veliko povećanje građevinskog područja naselja što 
se ne može ničim opravdati.   
Otvaranje novog građevinskog područja na samo jednoj k.č. nije moguće. Građevinsko područje bi 
trebalo obuhvaćati veću zonu na kojoj bi se moglo graditi barem nekoliko građevina, a ne samo jedna. 
Također, Planom su utvrđeni uvjeti za formiranje građevinske čestice koje predmetna k.č. ne može 
udovoljiti (minimalna širina 14 m). Predmetna čestica je širine cca 12 m. Također k.č. nije povezane na 
javni put. 

22 4.3.2019. 
Biserka Belančić 
Bosiljevo 

117/1, 
118/1 

Bosiljevo NE 

Primjedba:  
Protivi se planiranju pristupnog puta koji bi prolazio preko predmetnih čestica.     

Odgovor: Ne prihvaća se.  
Ovim Prijedlogom Planom pristupni put niti planiran niti ucrtan preko predmetnih čestica.   

23 8.3.2019. 
Miko Lišpošćak 
Bosiljevo 

694/1, 
692/4, 
708/1 
 
977, 
978, 
979,  
994 

Pribanjci 
DJELOMI
ČNO  

Primjedba:  
1. Proširenje građevinskog područja u turističku zonu:  694/1, 692/4, 708/1 
2. Mogućnost izgradnje građevine za gospodarenje građevnim otpadom u gospodarskoj zoni u 
Bosancima.  
3. Proširenje turističke zone T2-10 za k.č. 977, 978, 979, 994 

Odgovor:  
1. Djelomično se prihvaća.  

Prihvaća se proširenje na dio k.č. 692/4, dio 708/1, cijelu 694/1. 
2. Prihvaća se.  

3. Ne prihvaća se.  

Daljnje širenje turističke zone na navedene k.č. ili okolne znatno bi povećalo T zonu za što nema 
opravdanja. Tek potpunom realizacijom planirane zone otvara se mogućnost za eventualno daljnje 
širenje. 

25 8.3.2019. 
Ines Moguš, Igor Moguš 
Karlovac 

770/3, 
770/2 

Žubrinci 
DJELOMI
ČNO 

Primjedba:  
Proširenje građevinskog područja.    

Odgovor: Djelomično se prihvaća.  
Prihvaća se proširenje građevinskog područja na dio k.č. 770/3 i 770/2 (površine oko 1130 m2) što je 
dovoljno za izgradnju obiteljske stambene zgrade. Navedena k.č. površine su oko 3400 m2, a važećim 
Planom je utvrđena maksimalna veličina građevinske parcele od 1800 m2. Navedene k.č. moraju se 
preparcelirati u gabarite definirane Planom. 

26 11.3.2019. 
Kovačić Stjepan 
Zagreb 

Dio 
1082/2 

Potok 
Bosiljevski 

NE 

Primjedba:  
Proširenje građevinskog područja zbog gradnje bungalova u turističke svrhe.    

Odgovor: Ne prihvaća se.  
Planom su utvrđeni uvjeti za formiranje građevinske čestice koje predmetna k.č. ne može udovoljiti 
(minimalna širina 14 m). Predmetna čestica je širine cca 12 m. Također, dio navedene k.č. se nalazi 
unutar zaštitnog koridora 110 kV dalekovoda (širine 40 m). 
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28 11.3.2019. 
Josip Grubić  
Bosiljevo 

899/2 Glavica 
DJELOMI
ČNO 

Primjedba:  
Proširenje građevinskog područja.    

Odgovor: Djelomično se prihvaća.  
Prihvaća se proširenje građevinskog područja na dio k.č. 899/2 (površine oko 1800 m2) što je dovoljno 
za izgradnju obiteljske stambene zgrade. Navedena k.č. površine su oko 3400 m2, a važećim Planom 
je utvrđena maksimalna veličina građevinske parcele od 1800 m2. Navedene k.č. mora se preparcelirati 
u gabarite definirane Planom. 

30 11.3.2019. 
Hrvoje Moguš 
Bosiljevo 

1130/1, 
1130/2, 
1130/3, 
1131/1, 
1131/2 

Umol 
DJELOMI
ČNO 

Primjedba:  
Proširenje građevinskog područja zbog gradnje kampa za robinzonski turizam.    

Odgovor: Djelomično se prihvaća.  
Prihvaća se proširenje građevinskog područja na dio k.č. 899/2 (površine oko 4500 m2). Navedena k.č. 
nalaze se uz granicu akumulacije. Prema Zakonu o vodama  (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14,  
46/18), članku 126. zabranjeno je podizati zgrade i druge objekte na udaljenosti manjoj od 10 m od 
ruba vodotoka.  

 
 

4c - popis sudionika u javnoj raspravi čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe nisu 
razmatrani iz razloga propisanih Zakonom o prostornom uređenju (propušten rok 
za dostavu primjedbe) 

 

Sve pristigle primjedbe pristigle su unutar zadanog roka.  
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5. PRILOZI 
 
 

U nastavku su, u faksimilu, priloženi: 

1. Zaključak načelnika 

2. Objava javne rasprave 

− dnevni tisak 

− mrežna stranica Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 

− mrežna stranica Općine Bosiljevo 

3. Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi 

4. Zapisnik o javnom izlaganju 

5. Dokaz sudjelovanja u javnom izlaganju 

6. Mišljenja javnopravnih tijela 

7.  Skenirane dostavnice poslanih poziva sudionicima u javnoj raspravi koji su pozvani 

posebnom obavijesti o javnoj raspravi  
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5.1. Zaključak načelnika  
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5.2. Objava javne rasprave (dnevni tisak) 
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5.2. Objava javne rasprave (mrežna stranica Ministarstva graditeljstva i 
prostornog uređenja) 
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5.2. Objava javne rasprave (mrežna stranica Općine Bosiljevo)  
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5.3. Posebna obavijest o javnoj raspravi  

 
 
 
 

 



Prostorni plan uređenja Općine Bosiljevo, III. izmjene i dopune 
Izvješće o javnoj raspravi, ožujak 2019. 

  28 



Prostorni plan uređenja Općine Bosiljevo, III. izmjene i dopune 
Izvješće o javnoj raspravi, ožujak 2019. 

  29 

 
 

  



Prostorni plan uređenja Općine Bosiljevo, III. izmjene i dopune 
Izvješće o javnoj raspravi, ožujak 2019. 

  30 

5.4. Zapisnik o javnom izlaganju  
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5.6.  Mišljenja javnopravnih tijela 
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5.7. Skenirane dostavnice poslanih poziva sudionicima u javnoj raspravi koji su 
pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspravi  
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