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2. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI 
POSEBNOM OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI 
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3. TABLICA S KVANTIFICIRANIM POKAZATELJIMA OBRADE 

PRIMJEDBI  

Tablica 1. 

Rješenje zahtjeva Broj podnesaka 

Ukupno podnesenih primjedbi / zahtjeva 4 

Ukupno podnesenih primjedbi / zahtjeva u propisanom roku  4 

Broj prihvaćenih primjedbi 3 

Broj djelomično prihvaćenih primjedbi 0 

Broj neprihvaćenih primjedbi 1 

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. 

UPU TURISTIČKE ZONE ''NOVIGRAD NA DOBRI'' – 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 21.11.2018. 
HAKOM 
Roberta Frangeša Mihanovića 
9, Zagreb 

- - DA 

Zahtjev:  
Obavijest da na Prijedlog UPU nemaju primjedbi.   

Odgovor:  
Prihvaća se. Primljeno na znanje. 

2 
Broj:001/4100/18 
4.12.2018. 

HEP ODS 
Elektra Karlovac 
V. Mačeka 44, Karlovac 

- - DA 

Zahtjev:  
1. U nacrtu elektroenergetskih objekata srednjeg napona treba pisati umjesto ''10 kV vod" tekst 
„10(20) kV vod".  
2. U točki 5.3.2.1.(4) treba naglasiti kabliranje nadzemnih vodova u obuhvatu plana.  
3. U točki 5.3.2.1.(9) treba termin ''zračni vodovi" zamijeniti s „nadzemni vodovi".  
4. U nacrtu elektroenergetske mreže srednjeg napona nije jasno jesu li kablirana i nadzemna trasa 
voda zamjenske ili usporedne što je tehničkih suvišno te stoga molim u legendi nacrta pojašnjene te 
situacije.  
 

Odgovor:  
1. Prihvaća se.  
2. Prihvaća se.  
3. Prihvaća se.  
4. Prihvaća se.  
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3 
Klasa:350-02/18-01/01 
UrBroj:543-06-01-18-28; 
26.11.2018. 

DRŽAVNA UPRAVA ZA 
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 
Područni ured za zaštitu i 
spašavanje Karlovac 

- - DA 

Zahtjev:  
U poglavlju tekstualnog dijela Plana ''Mjere posebne zaštite'' ugrađene su sve potrebne mjere i 
zahtjevi te time su ispunjeni svi zahtjevi ovoga tijela.  

Odgovor:  
Primljeno na znanje. Prihvaća se.  

 

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

 

4 
Broj:511-05-06/3-04-
3329/2-2018;  
23.11.2018. 

MINISTARSTVO 
UNUTARNJIH POSLOVA  
Policijska uprava karlovačka  
Služba upravnih i inspekcijskih 
poslova  

- - NE 

Zahtjev:  
U tekstualni dio Odredbi za provođenje potrebno je uvrstiti:  
''U svrhu sprečavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od 
susjednih građevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, 
brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim 
zidovima građevina i dr. da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od 
susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina 
ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje 
krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine 
najmanje 1m ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala najmanje u dužini konzole. 
Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara na građevini ili otvorenom 
prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu, a prilikom 
gradnje vodoopskrbne mreže mora se predvidjeti vanjska hidrantska mreža.  
Sve druge mjere zaštite od požara u skladu s važećim hrvatskim propisima i normama iz područja 
zaštite od požara, ovisno o vrsti građevine i djelatnosti za koju se projektira.''  
 

Odgovor:  
Ne prihvaća se. Predmetni zahtjevi su svi već uključeni u poglavlju ''Zaštita od požara'', članak 67. 
Odredbi za provođenje.  
 

 

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 Netretić 

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 Netretić)  
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5. 3. Posebna obavijest o javnoj raspravi  
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5. 4. Zapisnik o javnom izlaganju  
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5.5.  Dokaz sudjelovanja u javnom izlaganju  
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5. 6.  Mišljenja javnopravnih tijela 



Urbanistički plan uređenja Turističke zone 'Novigrad na Dobri', 
Izvješće o javnoj raspravi 

 

  26 

 
  



Urbanistički plan uređenja Turističke zone 'Novigrad na Dobri', 
Izvješće o javnoj raspravi 

 

  27 



Urbanistički plan uređenja Turističke zone 'Novigrad na Dobri', 
Izvješće o javnoj raspravi 

 

  28 

 
 
 

  



Urbanistički plan uređenja Turističke zone 'Novigrad na Dobri', 
Izvješće o javnoj raspravi 

 

  29 

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