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1 UVODNE NAPOMENE 
 
Temeljem Članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13, 
65/17, 114/18 i 39/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Slunja od 11.05.2020. 
(KLASA: 350-01/17-01/15, Ur. Broj: 2133/04-04/01-20-87) održana je ponovna javna 
rasprava o prijedlogu II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 
GRADA SLUNJA.  
Izrađivač Plana, INSTITUT IGH, d.d., je u suradnji s Gradom Slunjom kao Nositeljem 
izrade Plana, izradio predmetno Izvješće (prema Čl. 102., stavak 1 Zakona o 
prostornom uređenju). 
 
Ponovna javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Grada Slunja (u daljnjem tekstu: Plan) održana je od 25.05.2020. do 03.06.2020. 
godine. 
 
Javni uvid u Plan mogao je biti izvršen svakog radnog dana od 8h do 14h u prostorijama 
Grada Slunja (Trg dr. Franje Tuđmana 12) u maloj vijećnici ili na mrežnim stranicama 
Grada Slunja (www.slunj.hr).  
 
Javno izlaganje održano je 28.05.2020. godine s početkom u 11h u kino dvorani Pučkog 
otvorenog učilišta Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 9. Izrađivač Plana sudjelovao je u 
javnom izlaganju putem videolinka.  
 
Prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana mogli su se davati tijekom ponovne javne 
rasprave, a najkasnije do 03.06.2020. godine, i to na sljedeći način: 
- upisivanjem u Knjigu primjedbi 
- unosom u zapisnik o javnom izlaganju (postavljanjem pitanja tijekom izlaganja o 

predloženim rješenjima, davanjem prijedloga i primjedbi za vrijeme javnog izlaganja) 
- upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi na adresu Grada Slunja (Grad Slunj, Trg 

dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj) 
 
Svi prijedlozi i primjedbe, koji su pristigli u propisanom roku, razmatrani su i obrađeni, te 
je na njih dan odgovor i, prema potrebi, obrazloženje njihovog prihvaćanja, djelomičnog 
prihvaćanja i neprihvaćanja. 
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u utvrđenom roku i nisu čitljivo napisani s 
imenom i prezimenom te adresom pošiljatelja nisu se uzeli u obzir u pripremi Izvješća o 
javnoj raspravi. 
 
U propisanom roku zaprimljeno je i u ovom Izvješću obrađeno 26 važećih 
očitovanja/mišljenja/prijedloga/primjedbi.  
 
Pregled svih primjedbi s odgovorima na njih prikazan je u poglavlju 3 predmetnog 
Izvješća. 
 
Zaključak Gradonačelnika Grada Slunja o provedbi javne rasprave te zapisnik s javnog 
izlaganja priloženi su u poglavlju 4. 
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2. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI POSEBNOM 

OBAVIJESTI O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI 
(Članak 103., stavak 1 Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13, 
65/17, 114/18 i 39/19)) 
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3. ODGOVORI NA PRIMJEDBE U PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI 
 
(Članak 103., stavak 1, te Članak 104., stavak 4 Zakona o prostornom uređenju 
(Narodne novine, br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19)) 
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r.br. 
 

Podnositelj primjedbe, 
upita ili sugestije, 

odnosno 
očitovanja/mišljenja 

Primjedba, upit ili sugestija, odnosno 
očitovanje/mišljenje 

 

 
Odgovor 

izrađivača 
 

Obrazloženje odgovora 
 

Knjiga primjedbi 

1.  Miroslav Rendulić 
 

Traži da se dio k.č. 409/1, k.o. Nikšić, uvrsti u 
građevinsko područje naselja.  

Djelomično se 
prihvaća 

Primjedba se prihvaća u površini za   
koju je moguća realokacija. 

2. Darko Žgela Traži da se k.č. 710, k.o. Donji Lađevac, u cijelosti 
uvrsti u građevinsko područje naselja. 

Djelomično se 
prihvaća 

Primjedba se prihvaća u površini za 
koju je moguća realokacija. 
 

3.  Zdenka Cindrić Traži da se k.č. 1438/9, 1467/1 i 1467/3, k.o. Blagaj, 
uvrste u građevinsko područje naselja. 

Ne prihvaća se Prema čl. 104., Zakona o prostornom 
uređenju (NN, br. 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19 i 89/19) nova mišljenja, 
prijedlozi i primjedbe na izmijenjen 
prijedlog Plana u ponovnoj javnoj 
raspravi mogu se podnositi samo u 
vezi s dijelovima prijedloga Plana koji 
su u odnosu na prvi prijedlog 
promijenjeni. 

4. Petar Magdić Traži da se još jedan dio k.č. 1217, k.o. Slunj, uvrsti 
u građevinsko područje naselja prema dostavljenoj 
skici. Traženi dio nije se u prvoj javnoj raspravi 
uvrstio u građevinsko područje naselja. 

Ne prihvaća se Predmetna primjedba podnesena je 
već u prvoj javnoj raspravi, te se dio  
k.č. 1217, koji zadovoljava uvjete 
plana, uvrstio u građevinsko područje 
naselja. 
Prema odredbama PP Karlovačke 
županije i prema Zakonu o prostornom 
uređenju (NN, br. 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19 i 89/19) dok se ne 
ispune propisani uvjeti nije moguće 
širenje postojećih građevinskih 
područja naselja. 

5. Mejrima Maxhuni Traži da se u Čl. 75. Prijedloga plana brišu definicije 
i kapaciteti za T3 – kamp, s obzirom da je to 
propisano važećim propisima i pravilnicima. 

Prihvaća se  

Traži da se u Čl. 75., alineja 3. doradi formulacija za 
centralnu građevinu. 



PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA SLUNJA – II. IZMJENE I DOPUNE 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi (25.05.2020. – 03.06.2020.) 

9 
 

6. Mejrima Maxhuni Traži (u ime vlasnika) da se k.č. 2267, k.o. Slunj 1, 
stavi u zonu T2/T3. 

Ne prihvaća se Prema čl. 104., Zakona o prostornom 
uređenju (NN, br. 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19 i 89/19) nova mišljenja, 
prijedlozi i primjedbe na izmijenjen 
prijedlog Plana u ponovnoj javnoj 
raspravi mogu se podnositi samo u 
vezi s dijelovima prijedloga Plana koji 
su u odnosu na prvi prijedlog 
promijenjeni. 

7. Josip Bogut Traži da se dio k.č. 2274, k.o. Slunj 1, koji se nalazi 
izvan građevinskog područja naselja, uvrsti u 
građevinsko područje naselja.  

Ne prihvaća se Prema čl. 104., Zakona o prostornom 
uređenju (NN, br. 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19 i 89/19) nova mišljenja, 
prijedlozi i primjedbe na izmijenjen 
prijedlog Plana u ponovnoj javnoj 
raspravi mogu se podnositi samo u 
vezi s dijelovima prijedloga Plana koji 
su u odnosu na prvi prijedlog 
promijenjeni. 

8. Udruga Hrvatski 
gospodarski ekološki 
klub „Mir“ 

Traže ukidanje obveze izrade UPU-a 20 (zona 
T26/T3). 

Ne prihvaća se Prilikom izrade nacrta prijedloga Plana 
i prijedloga Plana za prvu javnu 
raspravu, a u skladu s  čl.2 točka 7. 
Odluke o izradi II. izmjena i dopuna 
PPUG Slunj, napravljena je analiza 
zona izdvojenih građevinskih područja 
za koje je propisana obaveza izrade 
UPU-a i u skladu s time je korigiran 
broj propisanih UPU-a, Grad Slunj je 
utvrdio prijedlog Plana i provedena je 
prva javna rasprava prilikom koje nije 
bilo primjedaba vezano na propisane 
UPU-e i obuhvat istih. 
Prema čl. 104., Zakona o prostornom 
uređenju (NN, br. 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19 i 89/19) nova mišljenja, 
prijedlozi i primjedbe na izmijenjen 
prijedlog Plana u ponovnoj javnoj 
raspravi mogu se podnositi samo u 
vezi s dijelovima prijedloga Plana koji 
su u odnosu na prvi prijedlog 
promijenjeni. 
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9. Mile Cindrić Izneseno mišljenje o zaštićenom području uz rijeku 
Koranu. 

Primljeno na 
znanje 

 

Primjedbe pismeno dostavljene 

10. Gaj d.o.o. Traže da njihove T- zone u k.o. Donje Primišlje i k.o. 
Šljivnjak dobiju oznake T1, T2, T3 i T4. 

Prihvaća se 
(tehnička 
pogreška) 

Ispraviti će se pogreška i dodati 
oznake T1,T2,T3 i T4 
 

11. Suzana Stanišić Traži formiranje građevinskog područja naselja. Ne prihvaća se Predmetna primjedba podnesena je za 
vrijeme prve javne rasprave, i tada nije 
prihvaćena jer zahtjeva formiranje 
novog građevinskog područja,. 
Prema odredbama PP Karlovačke 
županije i prema  Zakonu o 
prostornom uređenju čl. 43, stavak 4 i 
5 (NN, br. 153/13, 65/17, 114/18, 
39/19 i 89/19) dok se ne ispune 
propisani uvjeti nije moguće širenje 
postojećih građevinskih područja 
naselja. 

12. Nikola Lapić Traži formiranje građevinskog područja naselja. Ne prihvaća se Predmetna primjedba podnesena je za 
vrijeme trajanja prve javne rasprave, i 
tada nije prihvaćena jer zahtjeva 
formiranje novog građevinskog 
područja. 
Prema odredbama PP Karlovačke 
županije i prema  Zakonu o 
prostornom uređenju čl. 43, stavak 4 i 
5 (NN, br. 153/13, 65/17, 114/18, 
39/19 i 89/19) dok se ne ispune 
propisani uvjeti nije moguće širenje 
postojećih građevinskih područja 
naselja. 

13. Goran Lukač  Djelomično se 
prihvaća 

 

Traži formiranje nove ugostiteljsko-turističke-zone, 
T4 (Kremen).  

Ne prihvaća se Prema čl. 104., Zakona o prostornom 
uređenju (NN, br. 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19 i 89/19) nova mišljenja, Traži formiranje nove zone sportsko-rekreacijske Ne prihvaća se 
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namjene (R7 – adrenalinski sportovi/Kremen). prijedlozi i primjedbe na izmijenjen 
prijedlog Plana u ponovnoj javnoj 
raspravi mogu se podnositi samo u 
vezi s dijelovima prijedloga Plana koji 
su u odnosu na prvi prijedlog 
promijenjeni. 
Čl. 42. Stavak 3.,  Zakona o 
prostornom uređenju (NN, br. 153/13, 
65/17, 114/18, 39/19 i 89/19)  
propisuje da se mogu formirati nova 
izdvojena građevinska područja izvan 
naselja, ako su postojeća izgrađena 
50% ili više svoje površine.  
 

Traži za T4 – robinzonski turizam mogućnost 
postavljanja objekta do 150m

2
 (za blagovaonu, 

sanitarije, ostava).  

Ne prihvaća se Člankom 44. stavak 3.,  Zakona o 
prostornom uređenju (NN, br. 153/13, 
65/17, 114/18, 39/19 i 89/19)  je 
propisano da se u zahvatima u 
prostoru za robinzonski smještaj ne 
može planirati građenje građevina za 
čije je građenje potrebna građevinska 
dozvola. 
 
Pravilnik o jednostavnim i drugim 
građevinama i radovima (NN 112/17, 
34/18, 36/19, 98/19, 31/20) određuje 
uvjete planiranja i izvođenja 
jednostavnih građevina i radove. 

Traži za R7 zonu mogućnost postavljanje 
nadstrešnice do 100m

2
. 

Ne prihvaća se 

Traži da se briše minimalna širina kolnika za 
osigurani pristup T4 zona/namjene na prometnu 
površinu. 

Prihvaća se  

Traži da se na površinama T4 namjene omogući 
postavljanje kompostnog wc-a. 

Prihvaća se  

14. Mirjana Rigljan Traži da se k.č. 69 i 70, k.o. Gornje Primišlje, u 
cijelosti uvrste u građevinsko područje naselja. 
Traži da se k.č. 54, k.o. Gornje Primišlje, uvrsti u 
građevinsko područje naselja (prema priloženoj 
grafici). 
Primjedba dostavljena i u prvoj javnoj raspravi. 

Ne prihvaća se Primjedba podnesena i u prvoj javnoj 
raspravi, te se djelomično prihvatila. 
Prema odredbama PP Karlovačke 
županije i prema  Zakonu o 
prostornom uređenju čl. 43, stavak 4 i 
5 (NN, br. 153/13, 65/17, 114/18, 
39/19 i 89/19) dok se ne ispune 
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propisani uvjeti nije moguće širenje 
postojećih građevinskih područja 
naselja. 

15. Simone i Josipa 
Pandolfo 

 Djelomično se 
prihvaća 

 

T4 – robinzonski turizam: navedeno je više 
primjedbi/stavova u vezi robinzonskog turizma izvan 
građevinskog područja, u okviru OPG-a 

Prihvaća se Člankom 44. stavak 3., Zakona o 
prostornom uređenju (NN, br. 153/13, 
65/17, 114/18, 39/19 i 89/19) je 
propisano da se u zahvatima u 
prostoru za robinzonski smještaj ne 
može planirati građenje građevina 
za čije je građenje potrebna 
građevinska dozvola. 
Nadalje, u ovom planu Čl.83 odredbi 
za provođenje definirani su uvjeti za 
planiranje robinzonskog turizma izvan 
građevinskih područja. 
U Čl.83. stavak (3) dodatno će se 
navesti da Pravilnik o razvrstavanju i 
kategorizaciji objekata u kojima se 
pružaju ugostiteljske usluge na 
obiteljskom poljoprivrednom 
gospodarstvu (NN 54/16, 69/17, 
120/19) propisuje uvjete planiranja i 
izgradnje za robinzonski turizam u 
okviru obiteljskog poljoprivrednog 
gospodarstva koje se navodi u Čl. 83. 
stavak (2). 

Traže da se u Čl. 75. briše minimalna širina kolnika 
za osigurani pristup T4 zona/namjene na prometnu 
površinu. 
U istom Čl. traže doradu točke koja se odnosi na 
odvodnju fekalnih otpadnih voda. 

Prihvaća se  

Traže da se formira nova T4-zona. Ne prihvaća se Prema čl. 104., Zakona o prostornom 
uređenju (NN, br. 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19 i 89/19) nova mišljenja, 
prijedlozi i primjedbe na izmijenjen 
prijedlog Plana u ponovnoj javnoj 
raspravi mogu se podnositi samo u 
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vezi s dijelovima prijedloga Plana koji 
su u odnosu na prvi prijedlog 
promijenjeni. 
Primjedba se ne odnosi na predmet 
ponovljene javne rasprave zbog čega 
je nije moguće prihvatiti. 
Čl. 42. Stavak 3.,  Zakona o 
prostornom uređenju (NN, br. 153/13, 
65/17, 114/18, 39/19 i 89/19)  
propisuje da se mogu formirati nova 
izdvojena građevinska područja izvan 
naselja, ako su postojeća izgrađena 
50% ili više svoje površine.  
 

16. Mjesni odbor Furjan  Djelomično se 
prihvaća 

 

Traže da se Čl. 1. (pojmovnik), 109 (postojeća 
izgradnja izvan građevinskog područja). i 246. 
(rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna 
planiranoj namjeni) dorade, te da se doda novi Čl. 
109a. 

Djelomično se 
prihvaća 

Pojmovnik (Čl. 1. Prijedloga plana) će 
se doraditi. 
Prostorni plan u odredbama za 
provođenje čl. 109. definira postojeću 
građevinu zbog čega se ne može 
uvoditi članak 109.a koji bi definirao 
isto. 
Čl. 246. će se doraditi, tako da će se 
površina za dogradnju sanitarnih 
prostorija povećati sa 10m

2
 na 20m

2
 

brutto po stanu ili poslovnom prostoru. 

Traže dopunu Čl. 115. (akumulacija). Ne prihvaća se Prema PP Karlovačke županije (Čl. 8., 
tčk. 8.8.6.) dozvoljene su sljedeće 
visine brana za male HE: 
- za ravničarske predjele - do 3m 
- za brdske predjele - do 4m 
- za kanjone - do 5m 

17. Marija Barić Traži da se k.č. 419/5, k.o. Cvitović, uvrsti u 
građevinsko područje naselja. 

Ne prihvaća se Prema čl. 104., Zakona o prostornom 
uređenju (NN, br. 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19 i 89/19) nova mišljenja, 
prijedlozi i primjedbe na izmijenjen 
prijedlog Plana u ponovnoj javnoj 
raspravi mogu se podnositi samo u 
vezi s dijelovima prijedloga Plana koji 
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su u odnosu na prvi prijedlog 
promijenjeni. 

Očitovanja javnopravnih tijela i Grada Slunja 

18. Zavod za prostorno 
uređenje Karlovačke 
županije (elektronička 
pošta ravnatelja Kečkeša 
od 28.05.2020.) 

Traži da se preispita broj utvrđenih Urbanističkih 
planova uređenja. 

Ne prihvaća se Prilikom izrade nacrta prijedloga Plana 
i prijedloga Plana za prvu javnu 
raspravu, a u skladu s  čl.2 točka 7. 
Odluke o izradi II. izmjena i dopuna 
PPUG Slunj, napravljena je analiza 
zona izdvojenih građevinskih područja 
za koje je propisana obaveza izrade 
UPU-a i u skladu s time za devet 
izdvojenih građevinskih područja 
izvan naselja ukinuta obaveza 
izrade UPU-a, Grad Slunj je utvrdio 
prijedlog Plana i provedena je prva 
javna rasprava prilikom koje nije bilo 
primjedaba vezano na propisane UPU-
e i obuhvat istih. 
Prema čl. 104., Zakona o prostornom 
uređenju (NN, br. 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19 i 89/19) nova mišljenja, 
prijedlozi i primjedbe na izmijenjen 
prijedlog Plana u ponovnoj javnoj 
raspravi mogu se podnositi samo u 
vezi s dijelovima prijedloga Plana koji 
su u odnosu na prvi prijedlog 
promijenjeni. 
 

19. Odašiljači i veze d.o.o. , 

Ur. Broj:590501DB od 

18.05.2020. 

Traže da se ucrta radijski koridor koji se nalazi na 
području grada. 

Prihvaća se  
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20. HRVATSKE CESTE 
Sektor za razvoj i 
strateško planiranje, 
odjel za razvoj i 
planiranje 
Vončinina 3, Zagreb 
Klasa: 350-02/17-01/89 
Urbroj: 345-200-210/160-
20-06 
Zagreb, 26.05.2020.. 

U javnoj raspravi o prijedlogu II. IiD PPUG-a 
dostavljene su primjedbe na Plan (Klasa: 350-02/17-
01/89, Urbroj: 345-200-210/160-19-04 od 
15.07.2019.). 
Iznesene primjedbe ugrađene su u predmetni 
prijedlog IiD PPUG-a osim u nazivu/opisu državne 
ceste D1. 
U Čl. 122. potrebno je upisati: državna cesta D1 
Gornji Macelj (A2) – Krapina – Zagreb – Karlovac – 
Gračac Knin – Brnaze – Split (D8). 

Prihvaća se  

21. Hrvatski Telekom d.d. 
Radnička cesta 21, 
Zagreb 
Oznaka:T43 56490239-20 
01.06.2020. 

Traže ukidanje ograničenja postavljanja EKI za 
potrebe razvoja širokopojasnog Interneta na 
područjima s manjim brojem stanovnika. Navode da 
se ograničenjem ugrožava dostupnost usluga 
građanima te sprječava razvoj naselja. 

Prihvaća se  

22. MINISTARSTVO 
OBRANE, Uprava za 
materijalne resurse, 
Sektor za vojnu 
infrastrukturu, Služba za 
vojno graditeljstvo i 
energetsku učinkovitost 
KLASA: 350-02/19-01/66, 
URBROJ:512M3-020202-
20-10 od 02.06.2020. 

Utvrdili su da nije došlo do promjene i da su uvaženi 
prethodno iskazani zahtjevi za zaštitu interesa 
obrane na području obuhvata Plana. Ostaju pri 
njihovim ranijim zahtjevima, kojima je na temelju 
odredbi Pravilnika o zaštitnim i sigurnosnim zonama 
oko vojnih objekata lokacija i građevina određena 
zona posebne namjene te zaštitne i sigurnosne zone 
za vojni poligon ˝Eugen Kvaternik˝. 

Primljeno na 
znanje 

Nemaju primjedbe. 

23. KOMUNALAC d.o.o. za 
vodoopskrbu i odvodnju 
Klasa: 350-01/20-01/07, 
Ur.broj: 379-20-1  
Slunj, 03.06.2020. 

Traže uvrštenje trase vodoopskrbnih i odvodnih 
cjevovoda (dostavljene s njihove strane) te podatke 
iz Studije izvodljivosti za Aglomeraciju Slunj (koja je 
pri završetku i temeljem koje će se graditi novi 
odvodni cjevovodi, sufinancirani sredstvima 
Europske unije). 

Prihvaća se Korekcije će se izvršiti prema 
dostavljenom zahtjevu. 

24. HEP-ODS d.o.o 
Elektra Karlovac 
Broj i znak: 
4017001/1678/20AK 
01.06.2020. 

Nemaju primjedbi na prijedlog Plana Primljeno na 
znanje 
 

Nemaju primjedbe 

25. HAKOM 
(Hrvatska regulatorna 
agencija za mrežne 

Nemaju primjedbi na prijedlog Plana Primljeno na 
znanje 

Nemaju primjedbi 
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djelatnosti) 
Klasa: 350-05/18-01/225 
Ur.broj: 376-05-3-20-6 
Zagreb, 03.06.2020. 

26. GRAD SLUNJ, 
GRADONAČELNIK 
Klasa:350-01/17-01/15 
Ur.broj: 2133/04-04/01-20-
95 
Zagreb, 03.06.2020. 

 Djelomično se 
prihvaća 

 

1. Napraviti tehničku korekciju, Odredbe za 
provođenje, I. Opće odredbe, Čl. III., B. Grafički 
dio, karte 4.32.A. i 4.32.B. (samo Podmelnica i 
Novo Selo). 

Prihvaća se  

2. Redefinirati pojmovnik (Čl. 1.) Prihvaća se  

3. U Čl. 45., stavku 1. razmotriti navođenje 
podzakonskih propisa (pravilnika) koji su 
iskazani s točnim brojevima objava u narodnim 
novinama. 

Prihvaća se U Čl. brisat će se navedeni propisi i 
pravilnici, kao i brojevi narodnih 
novina. 

4. U Čl. 49a. izbaciti oznaku T3, treba ostati samo 
'kamp'. 
Razmotriti dopunu odredbe na način da se 
poveća dozvoljena površina centralne građevine 
za dodatnih 100m

2
 (za stanovanje vlasnika) te 

odredi max. kapacitet kampa. 

Prihvaća se Oznaka T3 se briše u Čl. 49a, ostaje 
samo pojam 'kamp'. 
Uz max. 200m

2
 za centralnu građevinu 

dozvoljava se dodatnih 100 m
2
 za 

stanovanje vlasnika, u istom objektu. 
Kako kroz javnu raspravu nije 
postavljen prijedlog ili primjedba na 
plan, maksimalni kapacitet kampa nije 
propisan nego najveći kapacitet kampa 
proizlazi iz prostornih mogućnosti 
lokacije gdje se planirana izgradnja 
kampa uzimajući u obzir obavezne 
sadržaje i propisane uvjete izgradnje 
zakonom i ovim planom. 

5. Traži se ukidanje obveze izrade UPU 5-1 i UPU-
2 za poslovnu zonu Slunj 1-2  i ukidanje UPU 7 
za poslovnu zonu Cvitović ( zone su propisane 
u čl. 65. Odredbi za provođenje). 

Ne prihvaća se Prilikom izrade nacrta prijedloga Plana 
i prijedloga Plana za prvu javnu 
raspravu, a u skladu s čl.2 točka 7. 
Odluke o izradi II. izmjena i dopuna 
PPUG Slunj, napravljena je analiza 
zona izdvojenih građevinskih područja 
za koje je propisana obaveza izrade 
UPU-a i u skladu s time za devet 
izdvojenih građevinskih područja 
izvan naselja ukinuta obaveza 
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izrade UPU-a. 
Temeljem tih izmjena je izvršena 
korekcija čl. 65. Odredbi za provođenje 
.  Grad Slunj je utvrdio prijedlog Plana i 
provedena je prva javna rasprava 
prilikom koje nije bilo primjedaba 
vezano na propisane UPU-e i obuhvat 
istih. 
Prema čl. 104., Zakona o prostornom 
uređenju (NN, br. 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19 i 89/19) nova mišljenja, 
prijedlozi i primjedbe na izmijenjen 
prijedlog Plana u ponovnoj javnoj 
raspravi mogu se podnositi samo u 
vezi s dijelovima prijedloga Plana koji 
su u odnosu na prvi prijedlog 
promijenjeni. 

6. Traži se ukidanje obveze izrade UPU 19 i UPU 
20 za turističke zone u Gornjoj Visočkoj, UPU8, 
UPU 9 i UPU 10 za turističke zone u Taborištu, 
Veljunu i Nikšiću(propisani u čl. 74.Odredbi za 
provođenje). 

Ne prihvaća se Prilikom izrade nacrta prijedloga Plana 
i prijedloga Plana za prvu javnu 
raspravu, a u skladu s čl.2 točka 7. 
Odluke o izradi II. izmjena i dopuna 
PPUG Slunj, napravljena je analiza 
zona izdvojenih građevinskih područja 
za koje je propisana obaveza izrade 
UPU-a i u skladu s time za devet 
izdvojenih građevinskih područja 
izvan naselja ukinuta obaveza 
izrade UPU-a. 
Temeljem tih izmjena je izvršena 
korekcija čl. 74. Odredbi za provođenje 
.  Grad Slunj je utvrdio prijedlog Plana i 
provedena je prva javna rasprava 
prilikom koje nije bilo primjedaba 
vezano na propisane UPU-e i obuhvat 
istih. 
Prema čl. 104., Zakona o prostornom 
uređenju (NN, br. 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19 i 89/19) nova mišljenja, 
prijedlozi i primjedbe na izmijenjen 
prijedlog Plana u ponovnoj javnoj 
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raspravi mogu se podnositi samo u 
vezi s dijelovima prijedloga Plana koji 
su u odnosu na prvi prijedlog 
promijenjeni. 

7. U Čl. 75. (kao u Čl. 49a.) razmotriti dopunu 
odredbe na način da se poveća dozvoljena 
površina centralne građevine za dodatnih 
100m

2
 (za stanovanje vlasnika), znači 

200m
2
+100m

2
. 

Iskazati mogućnost izgradnje drugih objekata 
potrebnih za funkcioniranje kampa. 
Razmotriti brisanje definirane kapacitete za T3 – 
kamp, s obzirom da je to propisano važećim 
propisima i pravilnicima. 

Prihvaća se Uz max. 200m
2
 za centralnu građevinu 

dozvoljava se dodatnih 100m
2
 za 

stanovanje vlasnika, u istom objektu. 
 
Prema važećim pravilnicima i 
kategorizaciji određeni su minimalni 
uvjeti za pojedinačne namjene i 
usluge. 

8. U Čl. 75. – T4 zone–robinzonski turizam – 
razmotriti ukidanje najmanje širine kolnika kod 
osiguranog pristupa zone na javno prometnu 
površinu. 
Nije jasna alineja koja kaže da ˝vrste 
ugostiteljskih objekata treba utvrditi u skladu s 
važećom zakonskom regulativom˝. 

Prihvaća se Briše se 'najmanja širina kolnika od 
5,5m'. 
 
S obzirom da robinzonski turizam 
pripada ugostiteljsko-turističkoj 
namjeni, članak se poziva na važeću 
zakonsku regulativu u koju spadaju 
ugostiteljski objekti. 
 

9. U Čl. 77. predviđena je izrada UPU-a 16 za R7 
(adrenalinski sportovi). Smatraju da su propisani 
uvjeti ograničavajući. 
Postavljaju pitanje da li je u toj zoni dozvoljena 
gradnja čvrstih objekata, s obzirom da ih ima 
nekoliko. 

Prihvaća se  

10. U Čl. 83. traže da se doda još jedan pravilnik. 
Traže da se razmotri da li je potrebno navoditi 
uvjete gradnje za robinzonski smještaj. 

Prihvaća se Člankom 44. stavak 3.,  Zakona o 
prostornom uređenju (NN, br. 153/13, 
65/17, 114/18, 39/19 i 89/19)  je 
propisano da se u zahvatima u 
prostoru za robinzonski smještaj ne 
može planirati građenje građevina 
za čije je građenje potrebna 
građevinska dozvola. 
Nadalje, u ovom planu Čl.83 odredbi 
za provođenje definirani su uvjeti za 
planiranje robinzonskog turizma izvan 
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9građevinskih područja. 
U čl.83 stavak (3) dodatno će se 
navesti da Pravilnik o razvrstavanju i 
kategorizaciji objekata u kojima se 
pružaju ugostiteljske usluge na 
obiteljskom poljoprivrednom 
gospodarstvu (NN 54/16, 69/17, 
120/19) propisuje uvjete planiranja i 
izgradnje za robinzonski turizam u 
okviru obiteljskog poljoprivrednog 
gospodarstva koje se navodi u Čl.83 
stavak (2). 
 

11.U Čl. 91. stavci su u koliziji, predlaže se 
redefiniranje i bolja razrada. 

Prihvaća se Čl. 91. će se prema prijedlogu razraditi 
po pitanju uvjeta planiranja zasnivanja 
poljoprivrednog gospodarstva (farma) 
naročito po pitanju udaljenosti od ruba 
građevinskog područja naselja. 
 
 

12.Traže se manja tehnička usklađenja granica 
građevinskog područja u obuhvatu katastarske 
općine Slunj 1 prema grafičkim prikazima 
(primijećene od strane izrađivača II. IiD UPU-a 
Slunj). 

Prihvaća se Izvršit će se manja tehnička 
usklađenja granica građevinskog 
područja na navedenom području 
prema podatku od stručnog izrađivača 
IiD UPU Slunj. 
 

13.Traže redefiniranje Čl. 246. vezano uz 
rekonstrukciju postojećih građevina na način 
kako je prikazano u prilogu 1 predmetnog 
očitovanja. 

Djelomično se 
prihvaća 

Prihvaća se primjedba u dijelu da se 
površina za dogradnju sanitarnih 
prostorija povećati sa 10m2 na 20m2 
brutto po stanu ili poslovnom prostoru. 
Nije moguće prihvatiti prijedlog da se 
propišu uvjeti u poglavlju 9.3. 
Rekonstrukcija građevina čija je 
namjena protivna planiranoj namjeni 
(Pravilnik o sadržaju, mjerilima 
kartografskih prikaza, obveznim 
prostornim pokazateljima i standardu 
elaborata prostornih planova 
(„NN“broj 106/98, 39/04, 45/04) 
jednaki uvjetima gradnje stambenih 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1998_08_106_1463.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_03_39_961.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_04_45_1087.html
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zgrada unutar građevinskih područja 
naselja. Takav zahtjev je u suprotnosti 
s osnovnim pravilima struke , čl.3, 
Pojmovnikom Zakona o prostornom 
uređenju (NN, br. 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19 i 89/19) kojim se definira 
u točki 10. da je građevinsko područje 
je područje određeno prostornim 
planom na kojem je izgrađeno naselje i 
područje planirano za uređenje, razvoj 
i proširenje naselja, također je u 
suprotnosti sa mišljenjem  Ministarstva 
graditeljstva i prostornog uređenja, 
Klasa 350-01/19-02/378, Ur.broj 531-
05-1-2-20-2, od 20.01.2020. 

14.Vezano uz građevine javne vodoopskrbe i javne 
odvodnje traže se korekcije sukladno zahtjevu 
Društva za vodoopskrbu i odvodnju 
˝Komunalac˝. 

Prihvaća se Korekcije će se izvršiti prema 
dostavljenom zahtjevu tvrtke 
Komunalac d.o.o, Za vodoopskrbu i 
odvodnju, Slunj 

15.Sukladno uputama pravne službe iskazana je 
potreba tehničkog usklađenja članaka (odnosi 
se na dodane Članke 172a do 172o, koji 
definiraju promjene već postojećih odredbi od 
Čl. 173. Do 180.). 

Prihvaća se Oznake članaka će se uskladiti. 

16.Proučiti dostavljene ponovne zahtjeve kojim se 
traži mogućnost formiranja novog građevinskog 
područja u k.o. Blagaj (zahtjev Nikola Lapić i 
Ivica Stanišić). 

Ne prihvaća se Prema čl. 104., Zakona o prostornom 
uređenju (NN, br. 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19 i 89/19) nova mišljenja, 
prijedlozi i primjedbe na izmijenjen 
prijedlog Plana u ponovnoj javnoj 
raspravi mogu se podnositi samo u 
vezi s dijelovima prijedloga Plana koji 
su u odnosu na prvi prijedlog 
promijenjeni. 
Prema odredbama PP Karlovačke 
županije i prema Zakonu o prostornom 
uređenju čl. 43, stavak 4 i 5 (NN, br. 
153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 89/19) 
dok se ne ispune propisani uvjeti nije 
moguće širenje postojećih 
građevinskih područja naselja. 
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17.Postoji li mogućnost obrade zahtjeva koji su 
predani u razdoblju od javne rasprave do 
ponovne javne rasprave. 

Ne prihvaća se Zakon o prostornom uređenju čl. 100 
stavak 2 (NN, br. 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19 i 89/19) definira rok u 
kojem se mogu zaprimiti primjedbe i 
prijedlozi u sklopu Javne rasprave. 
Primjedbe i zahtjevi koji nisu 
zaprimljeni u roku određenom u objavi 
ponovne javne rasprave (25.05.-
03.06.2020.), ne moraju se obraditi, 
takodjer prema čl. 104., Zakona o 
prostornom uređenju (NN, br. 153/13, 
65/17, 114/18, 39/19 i 89/19) nova 
mišljenja, prijedlozi i primjedbe na 
izmijenjen prijedlog Plana u ponovnoj 
javnoj raspravi mogu se podnositi 
samo u vezi s dijelovima prijedloga 
Plana koji su u odnosu na prvi 
prijedlog promijenjeni. 
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4. PRILOZI 
 
Akti i drugi dokazi objave ponovne javne rasprave, posebne pisane obavijesti o 
ponovnoj javnoj raspravi, zapisnici o javnim izlaganjima, mišljenja javnopravnih tijela 
i dokazi sudjelovanja u javnom izlaganju pozvanih sudionika u ponovnoj javnoj 
raspravi. 
(Članak 103., stavak 3 Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13, 
65/17, 114/18 i 39/19)) 
 
I. Odluka Gradonačelnika o utvrđivanju prijedloga Plana za ponovnu javnu 

raspravu i provođenju ponovne javne rasprave (Čl. 95. i 96. Zakona o 
prostornom uređenju) 
 

II. Objava javne rasprave 
- mrežne stranice Grada Slunja 
- dnevni tisak  
- mrežne stranice Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 

 
III. Zapisnik s javnog izlaganja 
 
IV. Mišljenja javnopravnih tijela 
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I. Odluka Gradonačelnika o utvrđivanju prijedloga Plana za ponovnu javnu 
raspravu i provođenju ponovne javne rasprave (Čl. 95. i 96. Zakona o 
prostornom uređenju)  
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II. Objava javne rasprave 
 

-  mrežne stranice Grada Slunja (www.slunj.hr), 13.05.2020. 
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-  mrežne stranice Grada Slunja (www.slunj.hr), 25.05.2020. 
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-  dnevni tisak – Večernji list (14.05.2020.) 
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- mrežne stranice Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 
(www.mgipu.gov.hr), 13.05.2020. 
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III. Zapisnik s javnog izlaganja 
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V. Mišljenja javnopravnih tijela 

 
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE – Ravnatelj: Mario Kečkeš 
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OIV – Odašiljači i veze d.o.o. 
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HRVATSKE CESTE 
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Hrvatski Telekom d.d. 
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MORH  
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KOMUNALAC d.o.o. 
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HEP d.o.o. 
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HAKOM 
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GRAD SLUNJ, GRADONAČELNIK  
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