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3. TABLICA S KVANTIFICIRANIM POKAZATELJIMA OBRADE 
PRIMJEDBI  

Tablica 1. 

Rješenje zahtjeva Broj podnesaka 
Ukupno podnesenih primjedbi / zahtjeva 22 
Ukupno podnesenih primjedbi / zahtjeva u propisanom roku  22 
Broj prihvaćenih primjedbi 13 
Broj djelomično prihvaćenih primjedbi 2 
Broj neprihvaćenih primjedbi 7 
Broj neprihvaćenih primjedbi zbog propusta roka podnošenja 0 
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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. 

ID PPUG OPATIJE – 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 06.04.2016. 
MINISTARSTVO KULTURE 
Uprava za zaštitu kulturne baštine 
Konzervatorski odjel u Karlovcu  

- - DA 

Zahtjev:  
Obavijest da uvidom u Plan nema primjedbi, te da se izdaje suglasnost.  
Odgovor:  
Prihvaća se. Primljeno na znanje. 

2 04.04.2016. 

MINISTARSTVO OBRANE 
Uprava za materijalne resurse 
Sektor za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu 
okoliša 
Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša  

- - DA 

Zahtjev:  
Obavijest da na području obuhvata Plana nema zona posebne namjene kao ni posebnih uvjeta od 
interesa obrane.   
Odgovor:  
Prihvaća se. Primljeno na znanje. 

3 05.04.2016. 

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I 
PRIRODE 
Uprava za zaštitu prirode 
Radnička cesta 80, Zagreb  

- - DA 

Zahtjev:  
3.1. U tekstu i u legendi kartografskog priloga 3.1. park prirode zamijeniti s park prirode/regionalni 
park. 
3.2.  Članak 183. izmijeniti na način:  
''Izgradnja mini hidroelektrana (MHE) moguća je (izuzev na vodotoku rijeke Mrežnice predviđene za 
zaštitu u rangu parka prirode/regionalni park) i to na mjestima starih mlinica na način da se ne mijenja 
zatečeni vodni režim i da se na podiže kruna postojećeg slapa.'' 
Odgovor:  
3.1. Prihvaća se.  
3.2. Prihvaća se. 

4 05.04.2016. 

HRVATSKE CESTE 
Sektor za razvoj i strateško planiranje 
Odjel za razvoj i planiranje  
Vončinina 3, Zagreb 

- - DA 

Zahtjev:  
Na području općine nema postojećih niti planiranih državnih cesta te nije potrebno ishoditi suglasnost 
Hrvatskih cesta d.o.o.   
Odgovor:  
Prihvaća se. Primljeno na znanje. 

5 05.04.2016. 
HRVATSKE ŠUME 
Uprava šuma podružnica Karlovac 
Put Davorina Trstenjaka 1, Karlovac 

- - DA 

Zahtjev:  
5.1.  U tekstualnom dijelu navesti da za građevine koje su planirane izvan građevinskog područja 
(poglavlje 2.4. str. br. 44), a ukoliko su planirane na šumi i/ili na šumskom zemljištu prilikom 
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određivanja lokacije za postavljanje potrebno je definirati lokaciju na terenu u suradnji s 
predstavnicima poduzeća za gospodarenje šumama (antenski stupovi, vidikovci, biciklističke staze, 
reklamni panoi, kiosci, nadstrešnice i sl. kao i kod utvrđivanja sportsko – rekreacijskih površina R2 
koje su planirane na šumskim površinama u državnom vlasništvu, str. br. 54.). 
 
5.2. Površina oznake posebne namjene „Vojni kompleks Korana“ je u južnom dijelu šuma i šumsko 
zemljište koje je sastavni dio osnove gospodarenja g.j. „Skradska gora“ kojom gospodare Hrvatske 
šume; a uključuje navedene katastarske čestice:  

- kč. br. 4/1 u k.o. Donji Budački, 
- kč. br. 599/1, 599/2, 601/1, 601/3, 602/2, 603/2, 601/2, 601/4, 602/1, 603/1, 605 i  612 

sve u k.o. Donji Skrad. 
Ukoliko ne postoji interes Ministarstva obrane predlažemo da se predmetnu površinu označi kao 
šumu.  
 
5.3. Unutar g.j. Perjasička kosa i g.j. Bosiljevac označeni su arheološki lokaliteti. Prilikom 
arheoloških istraživanja lokaliteta koji se nalaze u državnoj šumi potrebno je zatražiti suglasnost 
pouzeća koje gospodari šumom.  
 
5.4. Potrebno je uskladiti podjelu šuma (kartografski obojano zeleno i tekstualni dio.) Prema 
kartografskom prikazu u predmetnom planu podaci dobiveni od UŠP Karlovac odnose se na državne 
šume bez obzira na namjenu (gospodarske/zaštitne/š. posebne namjene – podjela prema Zakonu o 
šumama) te je to potrebno naglasiti i u tekstualnom dijelu kod podjele šuma. Podjela je definirana s 
obzirom na vlasništvo. Podjela prema Zakonu o šumama: ovisno o vlasništvu razlikujemo državne 
šume i šume šumoposjednika, a prema namjeni razlikujemo gospodarske, zaštitne i šume posebne 
namjene.  
 
5.5. Usporedbom površina šuma i šumskog zemljišta s kojima gospodare Hrvatske šume i površina 
šuma prikazanih predmetnim prostornim planom kao šume gospodarske namjene uočeno je 
nepodudaranje. Navedeni lokaliteti „nepodudaranja“ ucrtani su na karti u prilogu i označeni 
brojevima od 1 do 6. 
 
5.6. Potrebno je u tekstualni dio plana dodati:  
''Šumama na području obuhvata prostornog plana gospodari se u skladu sa šumsko-gospodarskim 
planovima, ponajprije šumskogospodarskom osnovom područja (plan nacionalne razine) te 
osnovama gospodarenja gospodarskim jedinicama za šume u državnom vlasništvu i programima 
gospodarenja za šume šumoposjednika te prema programima gospodarenja za šume posebne 
namjene, kao i godišnjim operativnim planovima koji su izvršne naravi. Šuma se može krčiti izuzetno 
u skladu sa zakonima i posebnim propisima te za potrebe ovog plana ili plana višeg reda.'' 

 
Odgovor:  
5.1. Prihvaća se.  
5.2. Prihvaća se. 
5.3. Prihvaća se. 
5.4. Prihvaća se.  
5.5. Prihvaća se.  
5.6. Prihvaća se. 

6 04.04.2016. 
HEP  
Elektra Karlovac 
V. Mačeka 44, Karlovac 

- - DA 

Zahtjev:  
Obavijest da su uvidom u Plan suglasni s prijedlogom tehničkog rješenja elektroopskrbe u Planu. 
Odgovor:  
Prihvaća se. Primljeno na znanje. 

7 21.03.2016. 
HAKOM 
Roberta Frangeša Mihanovića 9 
Zagreb  

- - DA 

Zahtjev:  
Obavijest da uvidom u Plan nema primjedbi.  
Odgovor:  
Prihvaća se. Primljeno na znanje. 
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8 31.03.2016. 
HRVATSKA AGENCIJA ZA OKOLIŠ I 
PRIRODU 
Radnička cesta 80/7, Zagreb 

- - DA 

Zahtjev:  
8.1.U Odredbama za provođenje plana, u poglavlju 6.1. u članku 201. popis važećih propisa treba 
uskladiti prema dostavljenim podacima.  
8.2.U Odredbama za provođenje plana, u poglavlju 3.1. treba uskladiti nove brojeve Narodnih novina. 
Nevažeću Uredbu o proglašenju ekološke mreže izmijeniti važećim Uredbama o ekološkoj mreži.  
Odgovor:  
8.1. Prihvaća se.  
8.2. Prihvaća se.    

10 04.04.2016. OPĆINA BARILOVIĆ 
Načelnik Dražen Peraković 2013 Barilović DA 

Zahtjev:  
10.1. Uvrstiti k.č. 2013 k.o. Barilović u građevinsko područje za izgradnju dječjeg igrališta uz školu u 
Leskovcu Barilovićkom.      
10.2. Tekstualni dio proširiti sa člankom 44. Zakona o prostornom uređenju te dodatno razradite 
samu odredbu:   
''Izvan građevinskog područja može se planirati izgradnja stambenih i pomoćnih građevina za 
vlastite (osobne) potrebe na građevnim česticama od 20 ha i više i za potrebe seoskog turizma na 
građevnim česticama od 2 ha i više.''  

Odgovor:  
10.1.Prihvaća se.  
10.2.Prihvaća se. 

11 05.04.2016. OPĆINA BARILOVIĆ 
Načelnik Dražen Peraković - - DA 

Zahtjev:  
11.1. Molimo da se članak 153. nadopuni sa dolje navedenim tekstom:  
''Kod nepovoljnih terenskih uvjeta i zatečenih situacija (postojeća izgradnja, potporni zidovi, 
konfiguracija terena), isključivo u izgrađenim stambenim dijelovima naselja širine jednosmjernog i 
dvosmjernog kolnika mogu biti i manje, ali ne manje od 3,0 m s time da treba omogućiti na 
udaljenostima maksimalno svakih 200 m mogućnost mimoilaženja postavom ugibališta širine 4,5 m 
(3,0+1,5 m).''  
 
11.2. Poglavlje o kupalištima (članak 131.) potrebno je nadopuniti i izmijeniti sa lokacijama kupališta i 
dodatnim mogućnostima opremanja samih kupališta prema dolje navedenom tekstu:  
''Kupališta su uređene površine (bez izgradnje građevina) namijenjene kupanju i sunčanju na 
obalama rijeke Korane i Mrežnice na kojima se u najmanjoj mogućoj mjeri mijenja prirodni okoliš.  
Na području Općine nalaze se kupališta u naseljima Šćulac, Vrutak, Lučica, Barilović, Donji 
Velemerić, Belajske Poljice i Belavić.  
Nova kupališta mogu se uređivati i na drugim pogodnim lokacijama prema kriterijima ovog Plana. 
Kupališta su pristupačna svima sa riječne i kopnene strane pod jednakim uvjetima, uključivo i 
osobama smanjene pokretljivosti.  
Na području uređenih kupališta nije dopušteno ograđivanje plaža, prekidanje javne šetnice, kao i 
onemogućavanje pristupa rijeci.  
U zoni kupališta dozvoljena je postava u skladu s projektnom dokumentacijom: 

- montažnih građevina ili kontejnera, najveće GBP 20,0 m2 (prostor za manji sezonski 
ugostiteljski sadržaj) 

- prenosivih kemijskih WC-a 
- paviljona, pergola i nadstrešnica najveće pojedinačne površine do 15,0 m2. 
- tuševi, kabine za presvlačenje i slična oprema; 
- kante za prikupljanje otpada 
- skakaonica, stepenice za pristup vodi, rampe za osobe sa smanjenom pokretljivošću i slične 

građevine; 
- manja sportska igrališta (odbojka na pijesku, boćanje), dječja igrališta i slično; 
- sunčalište s pratećom opremom. 

U zoni kupališta nije dozvoljena gradnja zgrada. Gradnja i uređivanje zemljišta uz vodotoke treba se 
izvoditi u skladu s posebnim vodoprivrednim uvjetima i uz suglasnost javnopravnih tijela. '' 
 
11.3. U članku 66. vezano za način gradnje, veličina i smještaj doma umirovljenika potrebno je 
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brisati tekst: ''Građevna čestica mora imati osiguran neposredan pristup na javnu prometnu površinu 
najmanje širine kolnika od 5,5 m za dvosmjerni promet.'', a nadopuniti ga tekstom:  
''Građevna čestica mora imati osiguran neposredan pristup na javnu prometnu površinu najmanje 
širine kolnika koja će omogućiti nesmetani prolaz vatrogasnog vozila te osiguranu površinu za 
operativni rad vatrogasnih vozila postavljenih paralelno s vanjskim zidovima građevine u širini 
najmanje 5,5 m.'' 
 
11.4. Poglavlje Spremišta u vinogradima (klijeti, vinski podrumi) potrebno je nadopuniti prema 
priloženom tekstu: 
''Dozvoljava se gradnja samo čvrstih građevina te nije dozvoljen smještaj kamp kučica ili mobilnih 
građevina u vinogradima.  
Preporuča se da oblikovanje pojedinačnih spremišta bude u skladu s lokalnom graditeljskom 

tradicijom i to naročito: 
· krov mora biti dvostrešan sa pokrovom od crijepa,  
· materijali za izgradnju od drva i kamena 

Krov se treba izvesti bez nadozida. '' 
 
11.5. Poglavlje Spremišta voća u voćnjacima potrebno je izmijeniti i nadopuniti prema priloženom 
tekstu:   
''Spremišta voća,mogu se graditi samo u voćnjacima,na poljoprivrednim površinama za uzgoj 
ljekovitog i aromatičnog bilja i sl. čija površina nije manja od 5.000 m2.'' 
11.6. Poglavlje Ostave za alat, oruđe, kultivatore i sl. potrebno je izmijeniti i nadopuniti prema 
priloženom tekstu:  ,,Ostave za kultivatore, oruđe i sl mogu imati samo prizemlje, bez podruma.'' 

Odgovor:  
11.1.Prihvaća se.  
11.2.Prihvaća se. 
11.3.Prihvaća se. 
11.4.Prihvaća se. 
11.5.Prihvaća se. 
11.6.Prihvaća se. 

16 30.03.2016. 
ŽELJKO KARAMARKO 
Put Stanova 114 
Zadar  

1392, 
1393, 
1394 

Cerovac 
Barilovički DA 

Zahtjev:  
U građevinsko područje umjesto k.č. 1393 uvrstiti susjednu česticu k.č. 1394 zbog različitih vlasnika i 
nemogućnosti formiranja jedinstvene čestice.    
Odgovor:  
Prihvaća se.  

18 04.04.2016. 
POLOJ D.O.O. 
Gornji Poloj 1 
Barilović 

1124, 
1125, 
1126 

Poloj DA 

Zahtjev:  
Omogućiti izgradnju dva sjenika 30 x 100 m i 70 x 70 m na predmetnim česticama te omogućiti 
ograđivanje predmetnih četica žičanom ogradom i betonskim stupovima visine do 2 m.     
Odgovor:  
Prihvaća se.  

19 05.04.2016. EKO TURIZAM MREŽNICA 
OPG Gvido Prister 

75/1, 
75/3, 76, 
75/5, 
77/3, 
77/4 

Mrežnica DA 

Zahtjev:  
Čestice spojiti u jednu građevinsku zonu prema grafičkom prilogu.       
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 
 
Tablica 3. 

ID PPUG OPATIJE – ODGOVORI NA PRIMJEDBE IZ JAVNE RASPRAVE 

Red. 
br. Datum spisa Prezime i ime - Naziv javnopravnog tijela k.č. Katastarska 

općina 
Rješenje 
zahtjeva  

9 06.04.2016. 

JAVNA USTANOVA NATURA VIVA ZA 
UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA 
PRIRODE NA PODRUČJU KARLOVAČKE 
ŽUPANIJE 
Jurja Križanića 30, Karlovac 

- - NE 

Zahtjev:  
Ne smatramo prihvatljivim izgradnju HE Lučica i HE Barilović zbog mogućeg negativnog utjecaja na 
rijeku Koranu.  
Odgovor:  
Ne prihvaća se. Važećom Strategijom i županijskim Planom su oni ucrtani i u skladu sa člankom 61. 
Zakona o prostornom uređenju (NN  153/13) Prostorni plan uređenja Općine Barilović mora biti 
usklađen sa Planom više razine.  
 
Lokacije HE Barilović i VES Lučica su od šireg značaja. Lučica je definirana još uvijek važećom 
Strategijom i Programom prostornog uređenja RH kao višenamjenski objekt (zajedno sa VES 
Brodarci i HE Barilović) i kao zaštita od poplava u slivu Save (zajedno sa VES Brodarci). 

12 31.03.2016. GRAD SLUNJ 
Gradonačelnik Jure Katić - - NE 

Zahtjev:  
U planu je potrebno je brisati HE Barilović i HE Lučica.   
Odgovor:  
Ne prihvaća se. Važećom Strategijom i županijskim Planom su oni ucrtani i u skladu sa člankom 61. 
Zakona o prostornom uređenju (NN  153/13) Prostorni plan uređenja Općine Barilović mora biti 
usklađen sa Planom više razine.  
 
Lokacije HE Barilović i VES Lučica su od šireg značaja. Lučica je definirana još uvijek važećom 
Strategijom i Programom prostornog uređenja RH kao višenamjenski objekt (zajedno sa VES Brodarci 
i HE Barilović) i kao zaštita od poplava u slivu Save (zajedno sa VES Brodarci). 

13 25.03.2016. 
 TOMISLAV IVAN 
Luka Pokupska 3a 
Karlovac 

1825 Kosijersko 
selo 

DJELOMIČ
NO 

Zahtjev:  
Uvrstiti cijelu k.č. 1825 k.o. Kosijersko selo u građevinsko područje radi gradnje autohtonih kučica za 
potrebe turizma.  
Odgovor:  
Djelomično se prihvaća. Dio čestice koji nije u zoni VES Barilović/Lučica, a koji je važećim Planom bio 
u građevinskom području, uvrstiti će se u građevinsko područje.  

14 04.04.2016. DANICA/MILE/ ĆORIĆ 
Koranski brijeg 35a 338/9 Kosijersko 

selo NE 

Zahtjev:  
Uvrstiti predmetnu česticu u građevinsko područje za gradnju vikend objekta.  
Odgovor:  
Ne prihvaća se. Predmetna čestica je udaljena od postojećeg građevinskog područja.   

15 03.04.2016. 
BORIS CAR 
Carevo selo 7a 
Barilović 

2863, 
2864 Perjasica NE 

Zahtjev:  
Uvrstiti predmetne čestice u građevinsko područje za gradnju vikend objekta.  
Odgovor:  
Ne prihvaća se. Predmetne čestice su udaljena od postojećeg građevinskog područja.   
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17 04.04.2016. VIDOVIĆ MARIO 
Koranski brijeg 49 169/1 Kosijersko 

selo 
DJELOMIČ
NO 

Zahtjev:  
Uvrstiti u građevinsko područje cijelu k.č. 169/1 radi gradnje vikend objekta i pomoćne zgrade.    
Odgovor:  
Djelomično se prihvaća. Dio čestice dovoljne veličini će se uvrstiti u građevinsko područje.   

20 06.04.2016. 

Marija Ražnjević 
PAN, UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I 
PRIRODE 
Struge 1, Karlovac 

Više 
lokacija Više lokacija NE 

Zahtjev:  
8 divljih odlagališta otpada  na području Općine Barilović potrebno je sanirati i zatvoriti.  
Lokacije na kojima se nalaze divlja odlagališta otpada:  
 
1. Barilović; k.č. 65/1, 1163/2 
2. Barilović – Skrobotka, k.č. 2808/15 
3. Gornji Velemerić – Skrobotka, k.č. 3011, a neposredno uz k.č. 2876 
4. Carevo Selo, k.č. 892 
5. Carevo Selo, k.č. 2542/3, 2541/2 
6. Leskovac Barilovićki, k.č. 2049/8 
7. Leskovac Barilovićki, k.č. 2445 
8. Granica Banjsko Selo – Carevo Selo – Leskovac Barilovićki, k.č. 2625/19, 9999/509 
Odgovor:  
Ne prihvaća se. Prema članku 61. Zakona o prostornom uređenju (NN  153/13) Prostorni plan 
uređenja Općine Barilović mora biti usklađen sa Planom više razine. Plan se usklađuje i sa Planom 
gospodarenja otpadom Karlovačke županije. 
III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Barilović (čl. 242.) rečeno je: ‘’Prema 
planu gospodarenja otpadom Karlovačke županije na području Općine Barilović nema otpada 
odbačenog u prirodu koji bi se smatrao divljim odlagalištem ili nelegalno odloženim otpadom.  
Sve dosadašnje divlje deponije na području Općine Barilović moraju se zatvoriti i sanirati u skladu s 
važećim propisima.’’ 
 
Također i u nacrtu Plana gospodarenja otpadom općine Barilović za razdoblje 2015-2020 godine 
rečeno je: ''Divlja odlagališta su mjesta na koja neke skupine domaćinstava odlažu svoj komunalni 
otpad bez ikakvih dogovora i dozvola. Ova odlagališta sukladno Planu gospodarenja otpadom 
Karlovačke županije moraju se odmah sanirati i zatvoriti. Navedenim Planom nije obuhvaćeno niti 
jedno divlje odlagalište na području Općine  Barilović, što je prije svega rezultat ekološke svijesti 
stanovnika Općine, a svakako i  organiziranog odvoza komunalnog otpada s područja cijele Općine 
Barilović. U slučaju eventualnog nastanka odlagališta otpada na području Općine Barilović, ista  se 
smatraju divljim i nelegalnim odlagalištima i potrebno ih je zatvoriti i sanirati, te restriktivnim mjerama 
spriječiti daljnje nelegalno odlaganje otpada.'' 
 
Kao što je vidljivo iz prethodnog, a kako je i predviđeno u ovim III. izmjenama i dopunama 
Prostornog plana uređenja općine Barilović svako odlagalište otpada (postojeće i novo) sa područja 
Općine Barilović biti će sanirano. 

21 06.04.2016. Valentina Mesarić 
Mali Kozinac 9, Barilović 

Više 
lokacija Više lokacija NE 

Zahtjev:  
8 divljih odlagališta otpada  na području Općine Barilović potrebno je sanirati i zatvoriti.  

Lokacije na kojima se nalaze divlja odlagališta otpada:  
 
9. Barilović; k.č. 65/1, 1163/2 
10. Barilović – Skrobotka, k.č. 2808/15 
11. Gornji Velemerić – Skrobotka, k.č. 3011, a neposredno uz k.č. 2876 
12. Carevo Selo, k.č. 892 
13. Carevo Selo, k.č. 2542/3, 2541/2 
14. Leskovac Barilovićki, k.č. 2049/8 
15. Leskovac Barilovićki, k.č. 2445 
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Prostorni plan uređenja Općine Barilović, III. izmjene i dopune 
Izvješće o javnoj raspravi 

Granica Banjsko Selo – Carevo Selo – Leskovac Barilovićki, k.č. 2625/19, 9999/509 
Odgovor:  
Ne prihvaća se. Prema članku 61. Zakona o prostornom uređenju (NN  153/13) Prostorni plan 
uređenja Općine Barilović mora biti usklađen sa Planom više razine. Plan se usklađuje i sa Planom 
gospodarenja otpadom Karlovačke županije. 
III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Barilović (čl. 242.) rečeno je: ‘’Prema 
planu gospodarenja otpadom Karlovačke županije na području Općine Barilović nema otpada 
odbačenog u prirodu koji bi se smatrao divljim odlagalištem ili nelegalno odloženim otpadom.  
Sve dosadašnje divlje deponije na području Općine Barilović moraju se zatvoriti i sanirati u skladu s 
važećim propisima.’’ 
 
Također i u nacrtu Plana gospodarenja otpadom općine Barilović za razdoblje 2015-2020 godine 
rečeno je: ''Divlja odlagališta su mjesta na koja neke skupine domaćinstava odlažu svoj komunalni 
otpad bez ikakvih dogovora i dozvola. Ova odlagališta sukladno Planu gospodarenja otpadom 
Karlovačke županije moraju se odmah sanirati i zatvoriti. Navedenim Planom nije obuhvaćeno niti 
jedno divlje odlagalište na području Općine  Barilović, što je prije svega rezultat ekološke svijesti 
stanovnika Općine, a svakako i  organiziranog odvoza komunalnog otpada s područja cijele Općine 
Barilović. U slučaju eventualnog nastanka odlagališta otpada na području Općine Barilović, ista  se 
smatraju divljim i nelegalnim odlagalištima i potrebno ih je zatvoriti i sanirati, te restriktivnim mjerama 
spriječiti daljnje nelegalno odlaganje otpada.'' 
 

Kao što je vidljivo iz prethodnog, a kako je i predviđeno u ovim III. izmjenama i dopunama Prostornog 
plana uređenja općine Barilović svako odlagalište otpada (postojeće i novo) sa područja Općine 
Barilović biti će sanirano.  

22 04.04.2016. Zlatko Klobučar  
Banija 18c, Karlovac - - NE 

Zahtjev:  
Zbog postojanja 2 divlja odlagališta otpadan na adresi Barilović 96e, sanaciju postojećih divljih 
odlagališta otpada uvrstiti u plan zbrinjavanja bez obzira da li se radi o privatnom ili javnom posjedu.  
Odgovor:  
Ne prihvaća se. Prema članku 61. Zakona o prostornom uređenju (NN  153/13) Prostorni plan 
uređenja Općine Barilović mora biti usklađen sa Planom više razine. Plan se usklađuje i sa Planom 
gospodarenja otpadom Karlovačke županije. 
III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Barilović (čl. 242.) rečeno je: ‘’Prema 
planu gospodarenja otpadom Karlovačke županije na području Općine Barilović nema otpada 
odbačenog u prirodu koji bi se smatrao divljim odlagalištem ili nelegalno odloženim otpadom.  
Sve dosadašnje divlje deponije na području Općine Barilović moraju se zatvoriti i sanirati u skladu s 
važećim propisima.’’ 
 
 Također i u nacrtu Plana gospodarenja otpadom općine Barilović za razdoblje 2015-2020 godine 
rečeno je: ''Divlja odlagališta su mjesta na koja neke skupine domaćinstava odlažu svoj komunalni 
otpad bez ikakvih dogovora i dozvola. Ova odlagališta sukladno Planu gospodarenja otpadom 
Karlovačke županije moraju se odmah sanirati i zatvoriti. Navedenim Planom nije obuhvaćeno niti 
jedno divlje odlagalište na području Općine  Barilović, što je prije svega rezultat ekološke svijesti 
stanovnika Općine, a svakako i  organiziranog odvoza komunalnog otpada s područja cijele Općine 
Barilović. U slučaju eventualnog nastanka odlagališta otpada na području Općine Barilović, ista  se 
smatraju divljim i nelegalnim odlagalištima i potrebno ih je zatvoriti i sanirati, te restriktivnim mjerama 
spriječiti daljnje nelegalno odlaganje otpada.'' 
 

Kao što je vidljivo iz prethodnog, a kako je i predviđeno u ovim III. izmjenama i dopunama Prostornog 
plana uređenja općine Barilović svako odlagalište otpada (postojeće i novo) sa područja Općine 
Barilović biti će sanirano. 
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Prostorni plan uređenja Općine Barilović, III. izmjene i dopune 
Izvješće o javnoj raspravi 

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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Prostorni plan uređenja Općine Barilović, III. izmjene i dopune 
Izvješće o javnoj raspravi 

5. PRILOZI 
 
 
U nastavku su, u faksimilu, priloženi: 
1. Odluka načelnika 
2. Objava javne rasprave 

− dnevni tisak 
− mrežna stranica Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 
− mrežna stranica Općine Barilović 

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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Prostorni plan uređenja Općine Barilović, III. izmjene i dopune 
Izvješće o javnoj raspravi 

5.1. Odluka načelnika  
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Prostorni plan uređenja Općine Barilović, III. izmjene i dopune 
Izvješće o javnoj raspravi 

5. 2. Objava javne rasprave (dnevni tisak) 
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Prostorni plan uređenja Općine Barilović, III. izmjene i dopune 
Izvješće o javnoj raspravi 

5.2. Objava javne rasprave (mrežna stranica Ministarstva graditeljstva i 
prostornog uređenja) 
http://www.mgipu.hr/doc/Prostorno/JR-3ID-PPO-Barilovic.pdf 
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Prostorni plan uređenja Općine Barilović, III. izmjene i dopune 
Izvješće o javnoj raspravi 

5. 2. Objava javne rasprave (mrežna stranica Općine Barilović)  
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Prostorni plan uređenja Općine Barilović, III. izmjene i dopune 
Izvješće o javnoj raspravi 

5. 3. Posebna obavijest o javnoj raspravi  
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Prostorni plan uređenja Općine Barilović, III. izmjene i dopune 
Izvješće o javnoj raspravi 
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Prostorni plan uređenja Općine Barilović, III. izmjene i dopune 
Izvješće o javnoj raspravi 
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Prostorni plan uređenja Općine Barilović, III. izmjene i dopune 
Izvješće o javnoj raspravi 

5. 4. Zapisnik o javnom izlaganju  
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Prostorni plan uređenja Općine Barilović, III. izmjene i dopune 
Izvješće o javnoj raspravi 

 

  

  26 



Prostorni plan uređenja Općine Barilović, III. izmjene i dopune 
Izvješće o javnoj raspravi 
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Prostorni plan uređenja Općine Barilović, III. izmjene i dopune 
Izvješće o javnoj raspravi 

5.5.  Dokaz sudjelovanja u javnom izlaganju pozvanih sudionika u javnoj 
raspravi 
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Prostorni plan uređenja Općine Barilović, III. izmjene i dopune 
Izvješće o javnoj raspravi 
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Prostorni plan uređenja Općine Barilović, III. izmjene i dopune 
Izvješće o javnoj raspravi 

5. 6.  Mišljenja javnopravnih tijela 
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Izvješće o javnoj raspravi 
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Prostorni plan uređenja Općine Barilović, III. izmjene i dopune 
Izvješće o javnoj raspravi 
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Prostorni plan uređenja Općine Barilović, III. izmjene i dopune 
Izvješće o javnoj raspravi 
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Prostorni plan uređenja Općine Barilović, III. izmjene i dopune 
Izvješće o javnoj raspravi 

 

5.7. Skenirane dostavnice poslanih poziva sudionicima u javnoj raspravi koji su 
pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspravi  
 

  45 



Prostorni plan uređenja Općine Barilović, III. izmjene i dopune 
Izvješće o javnoj raspravi 

  46 



Prostorni plan uređenja Općine Barilović, III. izmjene i dopune 
Izvješće o javnoj raspravi 

  47 



Prostorni plan uređenja Općine Barilović, III. izmjene i dopune 
Izvješće o javnoj raspravi 

  48 



Prostorni plan uređenja Općine Barilović, III. izmjene i dopune 
Izvješće o javnoj raspravi 

  49 



Prostorni plan uređenja Općine Barilović, III. izmjene i dopune 
Izvješće o javnoj raspravi 

  50 



Prostorni plan uređenja Općine Barilović, III. izmjene i dopune 
Izvješće o javnoj raspravi 

  51 



Prostorni plan uređenja Općine Barilović, III. izmjene i dopune 
Izvješće o javnoj raspravi 

  52 



Prostorni plan uređenja Općine Barilović, III. izmjene i dopune 
Izvješće o javnoj raspravi 

 

  53 



Prostorni plan uređenja Općine Barilović, III. izmjene i dopune 
Izvješće o javnoj raspravi 

  54 



Prostorni plan uređenja Općine Barilović, III. izmjene i dopune 
Izvješće o javnoj raspravi 

 

  55 



Prostorni plan uređenja Općine Barilović, III. izmjene i dopune 
Izvješće o javnoj raspravi 

  56 



Prostorni plan uređenja Općine Barilović, III. izmjene i dopune 
Izvješće o javnoj raspravi 

 

  57 


	POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI POSEBNOM OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI
	4a - popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana prihvaćeni
	4b - mišljenja, prijedlozi i primjedbe sudionika u javnoj raspravi koji nisu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni s razlozima neprihvaćanja
	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)
	5.1. Odluka načelnika
	5. 2. Objava javne rasprave (dnevni tisak)
	5.2. Objava javne rasprave (mrežna stranica Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja)
	5. 2. Objava javne rasprave (mrežna stranica Općine Barilović)
	5. 3. Posebna obavijest o javnoj raspravi
	5. 4. Zapisnik o javnom izlaganju
	5.5.  Dokaz sudjelovanja u javnom izlaganju pozvanih sudionika u javnoj raspravi
	5. 6.  Mišljenja javnopravnih tijela
	//////////////
	5.7. Skenirane dostavnice poslanih poziva sudionicima u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspravi


