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Osnova za izradu Plana: 
Odluka Općinskog vijeća o izradi  III. Izmjena i dopuna 
PPUO Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“, broj 
5/22) 
 

Odluka Općinskog vijeća o donošenju  III. Izmjena i 
dopuna PPUO Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“, 
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Javna rasprava (datum objave): 01. rujna 2022. god. 
 

Javni uvid održan: 
od: 02. rujna 2022. god. 
do: 12. rujna 2022. god. 

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: 
                                    M.P. 

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: 
Mile Pavičić, ing.  
____________________ 
 

Sukladno članku 107. stavku 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 
98/19), ne pribavlja se mišljenje Zavoda za prostorno uređenje o prostornom planu, jer je Zavod za prostorno 
uređenje Požeško-slavonske županije stručni izrađivač Plana. 
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5. Marija Franjić, bacc.admin.publ. 
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OPĆI PRILOZI 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
- Izvadak iz sudskog registra za javnu ustanovu Zavod za prostorno uređenje Požeško-

slavonske županije Trgovačkog suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu, izdan 
po uvidu u sudski registar od Javnog bilježnika Ante Brekalo iz Požege, Dragutina Lermana 
6, temeljem čl. 5. ZSR („Narodne novine“, br. 1/95, 57/96, 45/99, 54/05), 

- Rješenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Klasa:UP/I-350-02/17-07/12, 
Urbroj:531-05-17-2, od 22. svibnja 2017. godine, kojim se daje suglasnost Zavodu za 
prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za obavljanje stručnih poslova izrade 
nacrta prijedloga svih prostornih planova i nacrta izvješća o stanju u prostoru svih razina te 
obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem svih prostornih planova i izvješća o 
stanju u prostoru svih razina iz članka 2. stavka 1. točke 1. Pravilnika o izdavanju 
suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja („Narodne novine“, br. 
136/15), 

- Rješenje Zavoda o imenovanju odgovorne voditeljice izrade Nacrta prijedloga III. Izmjena i 
dopuna PPUO Kaptol, Klasa:350-08/22-01/2, Urbroj:2177-1-3-6-22-1 od 17. kolovoza 2022. 
godine, 

- Rješenje Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu o upisu u Imenik ovlaštenih 
arhitekata za odgovornu osobu u pravnoj osobi (Klasa:UP/I-034-02/16-02/62, Urbroj:505-
04-16-02 od 18. veljače  2016. godine), 

- Izjava odgovorne voditeljice izrade o usklađenosti Nacrta konačnog prijedloga III. Izmjena i 
dopuna PPUO Kaptol sa člankom 83. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 
153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19). 

  ____________________________________________________________________________ 
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 MIŠLJENJE NA PLAN 
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Sukladno članku 107. stavku 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 
65/17, 114/1, 39/19 i 98/19), ne pribavlja se mišljenje Zavoda za prostorno uređenje o 
prostornom planu, jer je Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije stručni 
izrađivač Plana. 
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SADRŽAJ ELABORATA 

______________________________________________________________________________________ 

SADRŽAJ III. IZMJENA I DOPUNA PPUO KAPTOL 

III. Izmjene i dopune PPUO Kaptol sadrže: 
 
I. TEKSTUALNI DIO:  

 Odredbe za provedbu  
 

II. GRAFIČKI DIO: 
 Kartografski prikazi u mjerilu 1:25.000  

1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA 
 

2.A. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE 
Cestovni i zračni promet         
 Pošta i elektroničke komunikacije 
 

2.B. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE 
Elektroenergetika 
Plinoopskrba 
 

2.C. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE 
          Vodnogospodarski sustavi 
          Uređenje vodotoka i voda 
          Melioracijska odvodnja 

 
3.B. UVJETI KORIŠTENJA I OGRANIČENJA U PROSTORU 

Područja posebnih ograničenja u korištenju, 
Uređenje zemljišta, zaštita posebnih  vrijednosti i obilježja, 
Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite 
 
 
 



 Kartografski prikazi u mjerilu 1:5.000 
1. GRAĐEVINSKA PODRUČJA  
4.A. Kaptol i Komarovci 
       Javne i društvene namjene “Interpretacijski centar Kaptol” 
4.G. Ramanovci  
        Poljoprivredno-gospodarske zone „Ramanovci“ 
 

III. OBVEZNE PRILOGE: 

 Obrazloženje III. Izmjena i dopuna PPUO Kaptol 

 Popis stručnih podloga na kojima se temelje prostorno planska rješenja 

 Popis sektorskih dokumenata i propisa poštivanih u izradi Plana 

 Postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna PPUO 
Kaptol   

 Zahtjevi sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 
65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) 

 Izvješće o javnoj raspravi 

(u privitku Mišljenja iz članka 101. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 
153/13 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) 

 Sažetak za javnost 

 Evidencija postupka izrade i donošenja  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UVOD 
 

III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kaptol (u daljnjem tekstu.  III. Izmjene i 
dopune PPUO Kaptol) izrađuje Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije (u 
daljnjem tekstu: stručni izrađivač), temeljem: 
 
- članka 27. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19 i 98/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), 
- Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna PPUO Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“, br. 5/22), 
donesene sukladno članku 86. i članku 113. Zakona, na 10. sjednici Općinskog vijeća Općine 
Kaptol, Klasa: 024-03/22-01/5, Urbroj: 2177-5-1-22-2 od 25. srpnja 2022. godine, 
- Odluke Županice Požeško-slavonske županije Klasa:350-02/22-02/2, Urbroj:2177-02-22-2 od 
26. srpnja 2022. godine, o povjeravanju poslova izrade III. Izmjena i dopuna PPUO Kaptol Zavodu 
za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije („Požeško-slavonski službeni glasnik“, br. 
10/22). 
 
Nositelj izrade III. Izmjena i dopuna PPUO Kaptol: Požeško-slavonska županija, Općina Kaptol, 
Jedinstveni upravni odjel Općine Kaptol (u daljnjem tekstu: Nositelj izrade). 
 
Temeljni dokument koji se mijenja je Prostorni plan uređenja Općine Kaptol (u daljnjem  tekstu: 
Plan), kojeg je donijelo Općinsko vijeće Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“, br. 01/08, 
04/12 i 02/15 – usklađenje sa Zakonom i br. 02/20). 
 
III. Izmjene i dopune  PPUO Kaptol izrađuju se sukladno: 
 

- Zakonu o prostornom uređenju, 
- Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i 

standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“, br. 106/98, 39/04, 45/04 – 
ispravak, 163/04, 148/10,  9/11), 

- Uredbi o informacijskom sustavu prostornoga uređenja („Narodne novine“, br. 115/15) te 
ostalim zakonima i propisima koji utječu na izradu Plana. 

 
Sukladno članku 113. Zakona, određeno je da se III. Izmjene i dopune PPUO Kaptol izrađuju i 
donose prema postupku koji je propisan za njegovu izradu i donošenje.  
  
Prostorni obuhvat III. Izmjene i dopune PPUO Kaptol odnose se na područje Općine Kaptol.  
 
Razlog zbog kojih je Općina Kaptol pokrenula izradu III. Izmjena i dopuna PPUO Kaptol, sukladno 
članku 4. Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna PPUO Kaptol (u daljnjem tekstu: Odluke o izradi)  je 
radi: 

- formiranja novog izdvojenog građevinskog područja javne i društvene namjene uz 
realizaciju potrebe prateće infrastrukture te korekciju potrebnih odredbi za provedbu, 

- ukidanja dijela izdvojenog građevinskog područja poljoprivredno-gospodarske namjene 
„Ramanovci“. 

 
Temeljem Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna navedenog Plana Općina Kaptol je pokrenula 
aktivnosti s nadležnim javnopravnim tijelima na prikupljanju potrebnih podataka za izradu Plana koji 
nisu sadržani u informacijskom sustavu. 
Nositelj izrade, sukladno članku 90. Zakona, dostavio je Odluku o izradi s pozivom, nadležnim 
tijelima i osobama određenim posebnim propisima, da mu u roku od najviše 15 dana, dostave 
zahtjeve za izradu III. Izmjena i dopuna PPUO Kaptol iz područja svog djelokruga, koji nisu sadržani 
u informacijskom sustavu. 

Popis svih dostavljenih zahtjeva nalazi se u Obrazloženju ovoga Plana. 



Sukladno članku 71. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 
118/18), uz naprijed navedenu dokumentaciju Općina Kaptol dostavila je Zavodu Odluku kojom se 
utvrđuje da nije potrebno provesti Stratešku procjenu utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Kaptol, koju je sukladno članku 64. stavku 3. Zakona o zaštiti 
okoliša i članku 31. stav. 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na 
okoliš („Narodne novine“, br. 3/17) donio načelnik Općine Kaptol, Klasa:352-01/22-02/01, 
Urbroj:2177-05-02-22-13 od 20. srpnja 2022. g. 
 
Po pribavljanju zahtjeva od nadležnih javnopravnih tijela, stručni tim Zavoda za prostorno uređenje 
Požeško-slavonske županije izradio je elaborat: Nacrta prijedloga III. Izmjena i dopuna PPUO 
Kaptol i dostavio ga Općini Kaptol. 
 
Načelnik Općine Kaptol na temelju Nacrta prijedloga, sukladno članku 95. stavku 2. Zakona, 
utvrdio je Prijedlog III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Kaptol kojeg je 
uputio na javnu raspravu (Zaključak o utvrđivanju Prijedloga III. Izmjena i dopuna PPUO Plana, 
Klasa:350-02/22-01/1, Urbroj: 2177-5-2-22-15 od 30. kolovoza 2022. godine). 
 
Sukladno članku 94. Zakona, o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine 
Kaptol provedena je javna rasprava u kojoj je mogao sudjelovati svatko. 
 
Sudionici u javnoj raspravi dali su mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog prostornog plana u 
roku i na način propisan Zakonom. 
 
Javna rasprava se sastojala od sljedećih sastavnih elemenata: 

 objave javne rasprave, 
 posebne pisane obavijesti sudionicima javne rasprave, 
 javnog uvida i javnog izlaganja, 
 izvješća o javnoj raspravi 

 
Javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPUO Kaptol objavljena je prije početka javne 
rasprave u dnevnom tisku, „Glasu Slavonije“ na web-stranicama Općine Kaptol i Ministarstva 
prostornog uređenjam graditeljstva i državne imovine (01. rujna 2022. godine). 
 
Temeljem članka 98. Zakona, propisan je javni uvid u Prijedlog III. Izmjena i dopuna Plana u trajanju 
od najmanje 8, ali najviše 15 dana. 
 
Nositelj izrade sukladno članku 97. Zakona, dostavio je i posebnu pisanu obavijest o javnoj 
raspravi javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima, koja su dala ili trebala dati zahtjeve 
za izradu Plana. 
 
Javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjene i dopune PPUO Kaptol provedena je od 02. do 12. 
rujna 2022. godine, a javno izlaganje Plana održano je 05. rujna 2022. godine. 
 
Tijekom javne rasprave sukladno članku 101. Zakona, javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno 
trebalo dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o 
prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji 
je od utjecaja na prostorni plan.  

Popis svih prijedloga, primjedbi i mišljenja dostavljenih tijekom javne rasprave na Prijedlog IV. 
Izmjena i dopuna PPUO Kaptol nalazi se u Izvješću o javnoj raspravi. 

Sve pristigle primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesenih u javnoj raspravi obrađeni su u Izvješću o 
javnoj raspravi, kojeg je u skladu s odredbama Zakona, pripremio odgovorni voditelj izrade Plana 
zajedno sa Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Kaptol kao nositeljem izrade Plana. 

 
 



Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu prostornog plana lokalne razine sadrži: 

 podatke iz objave javne rasprave, 
 popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspravi, 
 popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog 

prostornog plana prihvaćeni, 
 mišljenja, prijedloge i primjedbe sudionika u javnoj raspravi koji nisu prihvaćeni ili su 

djelomično prihvaćeni s razlozima neprihvaćanja, 
 popis sudionika u javnoj raspravi čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe nisu razmatrani iz 

razloga propisanih Zakonom. 

Akti i drugi dokazi objave javne rasprave, posebne pisane obavijesti o javnoj raspravi, zapisnik o 
javnom izlaganjiu mišljenja javnopravnih tijela i dokazi sudjelovanja u javnom izlaganju pozvanih 
sudionika u javnoj raspravi, sastavni su dio izvješća o javnoj raspravi. 

Izvješće o javnoj raspravi sukladno članku 102. stav. 2. Zakona, objavljeno je na oglasnoj ploči i 
mrežnim stranicama nositelja izrade prostornog plana i u informacijskom sustavu. 
 
Sukladno članku 105. Zakona, Nacrt konačnog prijedloga III. Izmjena i dopuna PPUO Kaptol 
izradio je stručni izrađivač u suradnji s nositeljem izrade nakon što je provedena javna rasprava i 
izrađeno Izvješće o javnoj raspravi. 
 
Na temelju članka 105. stavak 3. Zakona, Nacrt konačnog prijedloga III. Izmjena i dopuna PPUO 
Kaptol i Izvješće o javnoj raspravi nositelj izrade Plana, dostavljeno je načelniku Općine Kaptol 
koji je iste razmotrio i utvrdio Konačni prijedlog III. Izmjena i dopuna PPUO Kaptol (Zaključak: 
Klasa:350-02/22-01/01, Urbroj:2177-5-3-1-22-63 od 04. listopada 2022. godine).  
 
Nacrt konačnog prijedloga i Konačni prijedlog prostornog plana sadrži tekstualni i grafički dio plana 
te obrazloženje. 
 
Prije upućivanja Konačnog prijedloga III. Izmjena i dopuna PPUO Kaptol predstavničkom tijelu 
Općine Kaptol na donošenje, nositelj izrade dostavio je sukladno članku 106. Zakona, sudionicima 
javne rasprave pisanu obavijest o tome s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno 
djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi. 
 
Člankom 107. stavku 1. Zakona, propisano je da prije donošenja prostornog plana uređenja grada, 
odnosno općine mora se pribaviti mišljenje zavoda za prostorno uređenje županije u pogledu 
usklađenosti tog plana s prostornim planom županije. Međutim, sukladno članku 107. stavku 4. 
Zakona, za III. Izmjene i dopune PPUO Kaptol ne pribavlja se mišljenje o prostornom planu jer 
je Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije stručni izrađivač predmetnog 
Plana. 
 
Sukladno članku 109. stavku 4. Zakona, III. Izmjene i dopune PPUO Kaptol donijelo je Općinsko  
vijeće Općine Kaptol na svojoj 11. sjednici održanoj 07. listopada 2022. godine (Odluka: Klasa: 
024-03/22-01/06, Urbroj: 2177-5-1-22-7). 

 
Nakon što je predstavničko tijelo Općine Kaptol donijelo III. Izmjene i dopune PPUO Kaptol, Odluka 
o donošenju Plana objavljena je u “Službenom glasniku Općine Kaptol“, br. 6/22.  
 
 
 
 


