
Uvidom u Odluku o I. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja 

Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br.02/09) i usporedbom izvješća o 

javnoj raspravi utvrđene su pogreške u Odluci o I. izmjenama i dopunama Odluke o 

donošenju Prostornog plana uređenja Općine Dubravica te na temelju članka 23. Statuta 

Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br.02/09) Općinsko vijeće Općine 

Dubravica na svojoj 7. sjednici održanoj 22. prosinca 2009. godine donosi 

ISPRAVAK  
ODLUKE  O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DONOŠENJU  

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DUBRAVICA 

  

I. 

U grafičkom dijelu Odluke o I. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 

Prostornog plana uređenja Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 

02/09), kartografski prikaz broj 4.4 - Kraj Gornji parcele na kč. br. 2204, 2205, 2206, 2207, 

2208 i 2209 k.o. Kraj vraćaju se u zonu građevinskog područja stambene namjene. 

            Prilikom precrtavanja Prostornog plana uređenja na novi vektorizirani katastar, kod 

izrade I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubravica, na karti 4.4. - Kraj 

Gornji, došlo do izostavljanja gore navedenih parcela iz namjene stanovanja te su navedene 

čestice pogreškom uvrštene u područje osobitih vrijednosti za identitet prostora. Obzirom da 

nije bilo zahtjeva za ovu prenamjenu od strane Općine Dubravica, niti od strane stanovnika, 

ovim se ispravkom navedene čestice vraćaju u građevinsko područje stambene namjene. 

II. 

U tekstualnom dijelu Odluke o I. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 

Prostornog plana uređenja Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 

02/09) u Odredbama za provođenje, članak 8. - 2.2.1 Namjena građevina - Građevinsko 

područje stambene i mješovite namjene bez posebne oznake u stavku 1. nakon riječi 

“građevina javne namjene“ dodaje se „montažno poslovne građevine - kiosci“ te u dijelu 

2.2.1.2. Građevinsko područje mješovite, poslovne i javne namjene s oznakom M nakon riječi 

„zgrade za javne potrebe“ dodaje se „montažno poslovne građevine - kiosci“. 

             Iz I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubravica (u članku 8.) 

greškom je izostavljeno da se poslovne građevine mogu graditi kao montažno poslovne 

građevine - kiosci i to na području stambene i mješovite namjene bez posebne oznake te na 

području mješovite, poslovne i javne namjene s oznakom M.   

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Dubravica“ 

 

Klasa: 021-05/09-01-04-163 

Urbroj: 238/40-09-01 

U Dubravici, 22. prosinca 2009.g. 

       Predsjednik Općinskog vijeća 

                Općine Dubravica 

            Drago Horvat 

        

 

 



Na temelju članka 23. Statuta općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 

2/09) Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 23. sjednici održanoj dana 31.  svibnja 

2011. godine donosi  

 

 

ODLUKU 

o ispravci greške u izradi I. izmjene prostornog plana Općine Dubravica ĉlanka 37. 

 

Ĉlanak 1. 

  

          U članku 37. ispravlja se stavak 11. koji sada glasi : „ Za nove transformatorske stanice 

za koje je utvrđena izgradnja, potrebno je formirati zasebnu građevnu česticu okvirne veličine  

5 x 7, uz prometnu površinu, te tako  omogućiti neposredan pristup vozilima u svrhu izgradnje 

i održavanja. Izgradnja novih elektroenergetskih objekata ( TS10 /0.4 k.V, priključnih 

vodova, NN mreže, NN priključci) moguća je i na lokacijama koje nisu utvrđene ovim 

planom ukoliko se takvih tehničkim rješenjima poboljšava kvaliteta opskrbe naselja 

električnom energijom. „ i stavak 12. koji glasi  „ Predviđena je zamjena postojećih stupnih 

trafostanica zidanim trafostanicama na mjestima gdje postoji takva mogućnost i postavljanje 

novih stupnih trafostanica, uvjetovano potrebom širenja mreže, zadovoljavanjem potreba 

kapaciteta i kvalitete opskrbe, a sve prema uvjetima nadležnog distributera, stanja na terenu i 

imovinsko pravnih odnosa. „  

  

 

Ĉlanak 2. 

 

 Ova Odluka donosi se radi legalizacije stupnih transformatorskih stanica  2 TS 20/0,4 

k V a u svrhu stvaranja preduvjeta za kvalitetnom i sigurnom opskrbom potrošača električne 

energije na području Općine Dubravica.  

 

Ĉlanak 3. 

 

             Ova Odluka stupa na snagu  8 dana od dana donošenja a objavit će se u „Službenom 

glasniku Općine Dubravica“. 

 

 

Klasa: 021-05/11-01-23 

Urbroj: 238/40-11-69 

U Dubravici, 31. svibnja 2011.g. 

 

       Predsjednik Općinskog vijeća 

                Općine Dubravica 

            Drago Horvat 

        

 

 

 

 

 

 


