
 

Na temelju članka 109. i 111. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 135/13 i 

65/17) i članka 31. Statuta Općine Topusko („Službeni vjesnik“, br. 34/09, 10/13, 48/13 – 

pročišćeni tekst, 16/14, 36/17 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Topusko, na 9. redovnoj 

sjednici, održanoj 5. rujna 2018. godine, d o n o s i 

 

O D L U K U 
o 

II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Topusko 
 

 

I. TEMELJNE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Donose se II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Topusko (u 

daljnjem tekstu: Plan). 

 

Članak 2. 

 

(1) Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom "II. Izmjene i dopune Prostornog 

plana uređenja Općine Topusko", koji je izradila Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje 

Sisačko-moslavačke županije. 

 

(2) Elaborat iz stava (1) ovog članka sastoji se  od tekstualnog i grafičkog dijela i to: 

 

I. ODREDBE ZA PROVEDBU PLANA 

II. GRAFIČKI DIO PLANA 

Grafički prikaz u mj. 1:25 000 

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 

III. OBRAZLOŽENJE 

1. POZAZIŠTA 

2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA 

3. OBRAZLOŽENJE PLANSKIH RJEŠENJA 

 

Članak 3. 

 

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Topusko izrađene su temeljem 

Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Topusko ("Službeni 

vjesnik Općine Topusko“ br. 55/17). 

 

Članak 4. 

 

(1) Prostorni plan uređenja Općine Topusko („Službeni vjesnik Općine Topusko" broj 

03/05 i 11/12) mijenja se i dopunjuje na sljedeći način: 

A) Odredbe za provođenje izmijenjaju se i dopunjuju na način kako je rečeno u poglavlju 

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE ove Odluke. 

B) Grafički dio – kartografski prikaz u mjerilu 1:25 000 zamjenjuju se u cijelosti novim 

kartografskim prikazima navedenim u članku 2., stavku (2), točki II. ove Odluke. 



C) Obrazloženje Plana izmijenjuje se i dopunjuje Obrazloženjem II. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Topusko.  

 

 

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE 

 

Članak 5. 

 

(1) U točki 26. u stavku 1. riječ „regulacionog“ zamjenjuje se riječju „regulacijskog“. 

(2) U točki 26. u stavku 3. iza podstavka d) dodaje se podstavak e) koji glasi: 

„e) obrađivati zemlju i vršiti druge radnje kojima se može oštetiti građevina za osnovnu 

melioracijsku odvodnju na udaljenosti od 5 m od ruba tih građevina i na udaljenosti 

od 3m od ruba građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju.“ 

 

Članak 6. 

 

U točki 47.a riječ „točkom“ zamjenjuje se riječju „poglavljem“. 

 

Članak 7. 

 

U točki 67., u stavku 2. riječi „organa i javnih poduzeća“ zamjenjuju se riječima 

„javnopravnih tijela“. 

 

Članak 8. 

 

U točki 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 određenim 

pozicijama obveze osiguranja arheološkog nadzora ili obveze provođenja zaštitnog 

arheološkog istraživanja.“ 

 

Članak 9. 

 

U točki 91. iza 1. stavka dodaje se stavak koji glasi: 

„(2) Sve građevine trebaju biti priključene na sustav javne odvodnje po izgradnji istoga.“ 

 

Dosadašnji stavci 2.,3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5. 

 

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 10. 

 

(1) II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Topusko izrađene su u 6 (šest) 

izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Topusko i potpisom predsjednika 

Općinskog vijeća Općine Topusko. 

 

(2) Izvornici II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Topusko čuvaju se u: 

1. Općini Topusko (1 primjerak) 

2. Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja (1 primjerak) 

3. Zavodu za prostorno planiranje (1 primjerak) 



4. Ministarstvu kulture Republike Hrvatske (1 primjerak) 

5. Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisak, Sisačko 

moslavačke županije  (1 primjerak) 

6. Zavodu za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije  (1 primjerak). 

 

(3)  U skladu s odredbama posebnog propisa svatko ima pravo uvida u dokumentaciju II. 

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Topusko. 

  Uvid u II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Topusko može se 

obaviti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisak, 

Sisačko-moslavačke županije u ulici Rimska 28 u Sisku. 

 

Članak 13. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ 

Općine Topusko. 

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA 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 

 


