
XI. IZMJENE I DOPUNE PPUO PERUŠIĆ

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi

U postupku izrade XI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Perušić (u daljnjem tekstu: Plan),
provedena je ponovna javna rasprava o prijedlogu Plana. Javni uvid u prijedlog Plana trajao je od 4. siječnja
2023. do 11. siječnja 2023., a javno izlaganje održano je 11. siječnja 2023. godine. Javna rasprava o
prijedlogu Plana objavljena je u “Novom listu” dana 22. prosinca 2022. godine, na internetskoj stranici
Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i na internetskoj stranici Općine Perušić
22. prosinca 2022. godine.

Popis javnopravnih tijela kojima je upućena posebna obavijest o javnoj raspravi nalazi se u točki 2. ovog
izvješća.

U utvrđenom roku za dostavu primjedbi zaprimljeno je 3 primjedbe. U utvrđenom roku za dostavu mišljenja
iz čl. 101. Zakona o prostornom uređenju pristiglo je 3 mišljenja javnopravnih tijela. Sve primjedbe, prijedlozi
i mišljenja s odgovorima i obrazloženjima na dostavljene prijedloge i primjedbe u tijeku javne rasprave dani
su u točki 3. ovog izvješća.

Perušić, 25. siječnja 2023.

Sadržaj izvješća
1. Podaci iz objave ponovne javne rasprave
2. Popis sudionika u ponovnoj javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o ponovnoj javnoj
raspravi
3. Popis sudionika u ponovnoj javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog plana

prihvaćeni, djelomično prihvaćeni ili nisu prihvaćeni, te razlog neprihvaćanja
4. Akti vezani uz ponovnu javnu raspravu

4.1. Zaključak općinskog načelnika o utvrđivanju prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu
4.2. Objava ponovne javne rasprave na internetskim stranicama Općine i MGIPU te u javnom glasilu
4.3. Zapisnik s ponovne javne rasprave
4.4. Dokaz o dostavi posebnog poziva



1. Podaci iz objave ponovne javne rasprave
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2. Popis sudionika u ponovnoj javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o

ponovnoj javnoj raspravi
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3. Popis sudionika u ponovnoj javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i

primjedbe na prijedlog plana prihvaćeni, djelomično prihvaćeni ili nisu prihvaćeni,

te razlog neprihvaćanja

U nastavku slijedi pregled svih pristiglih primjedbi, prijedloga i mišljenja.

HAKOM Datum: 13.1.2023.

Klasa: 350-01/22-01/68
1Zagreb Ur.Br.: 02-23-6

Mišljenje:

Uvidom u dostavljeni prijedlog Plana potvrđuju da je isti usklađen s njihovim zahtjevima.

Stručno mišljenje izrađivača: Prihvaća se

Hrvatske vode Datum: 13.1.2023.

VGO za slivove sjevernog Jadrana Klasa: 350-01/22-01/68
2Rijeka Ur.Br.: 02-23-7

Mišljenje:

Zahtjevi Hrvatskih voda su na zadovoljavajući način uvršteni u Plan te nemaju primjedbi na isti.

Stručno mišljenje izrađivača: Prihvaća se

MORH, Uprava za materijalne resurse Datum: 29.12.2022.

Klasa: 350-01/22-02/153
3Zagreb Ur.Br.: 512M3-020201-22-6

Očitovanje:

Nemaju primjedbi na prijedlog Plana. Predmetne izmjene i dopune nemaju utjecaja na postojeću zonu
posebne namjene i zaštitne i sigurnosne zone za vojno skladište "Perušić", koje su određene u važećem
PPUO Perušić.

Stručno mišljenje izrađivača: Prihvaća se

Josip Butina Datum: 9.1.2022.

Klasa:
4Ur.Br.:
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Primjedba:

Podnositelj traži da se čestice 2588, 2589 i 2590 k.o. Kosinjski Bakovac prenamijene u građevinsko
područje.

Stručno mišljenje izrađivača: Ne prihvaća se

Sukladno članku 104. Zakona o prostornom uređenju, nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe u ponovnoj
javnoj raspravi, na izmijenjen prijedlog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga plana
koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

Milan Vidmar Datum:

Klasa:
5Ur.Br.:

Primjedba:

Podnositelj traži da se k.č.br. 5222/2 k.o. Donji Kosinj u cijelosti prenamjeni iz poljoprivrednog u građevinsko
zemljište.

Stručno mišljenje izrađivača: Ne prihvaća se

Predmetna katastarska čestica je površine 7020 m2, a površina od 2640 m2 je unutar građevinskog
područja naselja. Površine neizgrađenih građevinskih područja naselja u PPUO Perušić ne zadovoljavaju
uvjete propisane u članku 90. Prostornog plana Ličko-senjske županije o maksimalno dozvoljenom odnosu
površine neizgrađenog građevinskog područja naselja prema izgrađenom dijelu. Ovim izmjenama i
dopunama Plana, na traženje Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije, smanjene su površine
građevinskog područja naselja u dijelovima gdje su ista bila neuređena te gdje je uočeno neracionalno
širenje neizgrađenog građevinskog područja. Pojedine neizgrađene građevinske čestice koje su bile velikim
površinama unutar građevinskog područja, smanjivane su na način da otprilike 1000 - 2000 m2 ostane u
građevinskom području, a ostatak se stavlja izvan građevinskog područja. Slijedom svega navedenog
smatramo da je povećanje građevinskog područja na cijelu česticu neopravdano.

Udruga Kosinjska dolina Datum: 10.1.2023.

Klasa:
6Donji Kosinj Ur.Br.:

Primjedba:

Predmetne izmjene i dopune obuhvaćaju prigradska naselja u kojima su sela Kosinjske doline te podnositelj
iskazuje prigovor u ime svih stanovnika na tijek izrade plana iz sljedećih razloga:
Stanovnici Kosinjske doline nisu bili odgovarajuće upoznati s predloženim dokumentom.
Javna rasprava je organizirana u prostorijama Općine Perušić umjesto u Kosinju, koji će doživjeti promjene
u okolišu koji će trajno izmijeniti sve uvjete za život stanovnika. K tome javna rasprava organizirana je u
periodu kad je dio kosinjskih naselja bio poplavljen. Stanovnici kosinjskih naselja nisu došli na javnu
raspravu jer mnogi od njih nisu mogli doći, a dio ne shvaća važnost PPUO Perušić. jednom riječju javna
rasprava i cijeli postupak nije proveden u duhu zakona koji pretpostavlja dijalog između samouprave i
stanovnika.
Također podnositelj traži da se prilikom izrade Izmjena i dopuna Plana usvoje i odredbe iz Studije utjecaja
na okoliš za izgradnju HE Senj II, gdje je planirana izgradnja novog centra s crkvom, osnovnom školom,
ambulantom.
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Podnositelj moli da se njihovi zahtjevi uvaže te da se cjelokupan postupak vezano za javnu raspravu
ponovi.

Stručno mišljenje izrađivača: Ne prihvaća se

Procedura izrade plana odrađena je sukladno Zakonu o prostornom uređenju. Odluka o izradi predmetnog
Plana donesena je 17. veljače 2022. godine i objavljena je u Službenom glasniku Općine Perušić, broj 1/22.
Javnost je obaviještena o početku izrade Plana na mrežnoj stranici Općine Perušić, sukladno članku 88.
Zakona o prostornom uređenju (u daljnjem tekstu: Zakon).
Javna rasprava održana krajem studenog 2022. godine i ponovna javna rasprava održana u siječnju 2023.
godine objavljene su u dnevnim novinama "Novi list", na mrežnoj stranici Općine Perušić i nadležnog
Ministarstva, sve sukladno članku 96. Zakona. Napominjemo da se sad u siječnju održala ponovna javna
rasprava, u trajanju od osam dana kako je propisano člankom 104. Zakona te da se nova mišljenja,
prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog plana mogu podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga plana
koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.
Jedan od razloga izrade ovih Izmjena i dopuna Plana je povećanje groblja Studenci i Kosinjski Bakovac
zbog potrebe izmještanja tri postojeća groblja na području planirane akumulacije Kosinj. To je jedina
izmjena u predmetnom Planu vezano za područje planirane akumulacije Kosinj. Planiranje izgradnje novog
centra s crkvom, osnovnom školom, ambulantom nije predmet ovih izmjena i dopuna te ih je moguće
obraditi u nekim idućim izmjenama i dopunama Plana.
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4. Akti vezani uz javnu raspravu

4.1. Zaključak općinskog načelnika o utvrđivanju prijedloga plana za ponovnu javnu

raspravu
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4.2. Objava ponovne javne rasprave na internetskim stranicama Općine i

Ministarstva te u javnom glasilu
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4.3. Zapisnik s ponovne javne rasprave
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4.4. Dokaz o dostavi posebnog poziva
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