
 

 

Na temelju ĉlanka 109. i 113. Zakona o prostornom ureĊenju ("Narodne novine"  br. 153/13. i 
65/17.) i ĉlanka 31. Statuta Općine Topusko ("Službeni vjesnik"  br. 34/09, 10/13, 48/13 – 
proĉišćeni tekst, 16/14, 36/17 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Topusko, na  9. sjednici 
održanoj 5. rujna 2018. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o II. Izmjenama  i dopunama 
 Prostornog plana uređenja Općine Topusko 

 

TEMELJNE ODREDBE 

 
Ĉlanak 1. 

(1) Donose se II. izmjene i dopune Prostornog plana ureĊenja Općine Topusko ("Službeni 
vjesnik" br. 03/05. i 11/12.). 

(2) „II. izmjene i dopune Prostornog plana ureĊenja Općine Topusko" izraĊene su temeljem 
„Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana ureĊenja Općine Topusko“ ( „Službeni 
vjesnik“ br. 55/17.). 
 

Ĉlanak 2. 
(1) Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom „II. Izmjene i dopune Prostornog plana 
ureĊenja Općine Topusko",  koji je izradio Zavod za prostorno ureĊenje Sisaĉko-moslavaĉke 
županije. 
(2) Elaborat iz 1. stavka ovog ĉlanka sastoji se  od tekstualnog dijela (odredbi za provedbu i 
obrazloženja)  i grafiĉkog dijela: 

I.  ODREDBE ZA PROVEDBU PLANA 

II. GRAFIČKI DIO - kartografski prikaz izraĊen u mjerilu 1 : 25000 
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 

III. OBRAZLOŽENJE PLANA  

(3) Dijelovi Prostornog plana ureĊenja Općine Topusko  ("Službeni vjesnik" br. 03/05. i 
11/12.), koji nisu mijenjani ovim II. izmjenama i dopunama (grafiĉki i tekstualni dio), ostaju na 
snazi. 

 
Ĉlanak 3. 

Kartografski prikaz  2.  Infrastrukturni sustavi naveden u Odluci o izmjenama i dopunama 
Prostornog plana ureĊenja Općine Topusko (Službeni vjesnik br. 11/12.) izraĊen u mjerilu 
1:25000 u cijelosti se zamjenjuje novim istoimenim kartografskim prikazom iz elaborata „II. 
Izmjene i dopune Prostornog plana ureĊenja Općine Topusko". 
 

Ĉlanak 4. 
U tekstualnom dijelu Prostornog plana ureĊenja Općine Topusko, koji je sastavni dio Odluke 
o izmjenama i dopunama Prostornog plana ureĊenja Općine Topusko (Službeni vjesnik br. 
11/12.) u poglavlju pod naslovom II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE mijenjaju se i dopunjuju 
26.,47., 67.  i 91. toĉka. 
 

Ĉlanak 5. 
(1) U toĉki 26.  u stavku 1. rijeĉ „regulacionog“ zamjenjuje se rijeĉju „regulacijskog“. 
(2) U toĉki 26. u stavku 3. iza podstavka d) dodaje se podstavak e) koji glasi: 

 „e) obraĊivati zemlju i vršiti druge radnje kojima se može oštetiti graĊevina  za osnovnu 
melioracijsku odvodnju na udaljenosti  od 5 m od ruba tih graĊevina i na udaljenosti 
od 3m od ruba graĊevina za detaljnu melioracijsku odvodnju.“ 

 
 



 

 

Ĉlanak 6. 
U toĉki 47.a rijeĉ „toĉkom“ zamjenjuje se rijeĉju „poglavljem“. 
 

Ĉlanak 7. 
U toĉki 67., u stavku 2.  rijeĉi „organa i javnih poduzeća“ zamjenjuju se rijeĉima „javnopravnih 
tijela“. 

 
Ĉlanak 8. 

U toĉki 82. stavku 2., iza 5. alineje, dodaje se 6. alineja koja glasi: 
„propisuje se obveza arheološkog  terenskog pregleda na planiranim trasama nasipa i 
obaloutvrda. Na temelju pregleda potrebno je izraditi Konzervatorski elaborat s odreĊenim 
pozicijama obveze osiguranja arheološkog nadzora ili obveze provoĊenja zaštitnog 
arheološkog istraživanja.“ 

 
Ĉlanak 9. 

U toĉki 91. iza 1. stavka dodaje se stavak koji glasi: 
„(2) Sve graĊevine trebaju biti prikljuĉene na sustav javne odvodnje po izgradnji istoga.“ 
Dosadašnji stavci 2.,3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5. 

 
 

PRIJELAZNE I  ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Ĉlanak 10. 
(1) „II. Izmjene i dopune Prostornog plana ureĊenja Općine Topusko" izraĊene su u 5 (pet) 
izvornika ovjerenih peĉatom Općinskog vijeća Općine Topusko i potpisom predsjednika 
Općinskog vijeća Općine Topusko. 
(2) Izvornici II. Izmjena i dopuna Prostornog plana ureĊenja Općine Topusko ĉuvaju se u: 

1. Ministarstvu graditeljstva i prostornog ureĊenja (1 primjerak) 
2. Zavodu za prostorno ureĊenje Sisaĉko-moslavaĉke županije (1 primjerak) 
3. Upravnom odjelu za prostorno ureĊenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisaĉko-

moslavaĉke županije  (1 primjerak) 
4. Općini  Topusko (2 primjerka). 

(3) U skladu s odredbama posebnog propisa svatko ima pravo uvida u elaborat „II. Izmjene i 
dopune Prostornog plana ureĊenja Općine Topusko". 

(4) Uvid u „II. Izmjene i dopune Prostornog plana ureĊenja Općine Topusko" može se 
obaviti u Upravnom odjelu za prostorno ureĊenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisaĉko-
moslavaĉke županije. 

 
Ĉlanak 11. 

(1) Grafiĉki dijelovi Plana neće biti objavljeni u „Službenom vjesniku".  
(2) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku". 
 
 

SISAĈKO-MOSLAVAĈKA ŽUPANIJA 
OPĆINA TOPUSKO 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
Klasa: 350-01/17-01/02 
Urbroj: 2176/18-02-18-38 
Topusko,  05. rujna 2018. godine 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 
 

Zlatko Iskrić 


