IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE HRVACE
II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Na temelju članka 109. i 111. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj
153/13, 65/17.) i članka 31. Statuta Općine Hrvace (Službeni glasnik Općine Hrvace, broj
01/18), Općinsko vijeće Općine Hrvace, na svojoj 7. sjednici održanoj 30. srpnja 2018.
godine, donijelo je:
ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Hrvace
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Donose se Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Hrvace (u daljnjem tekstu:
Plan) kojeg je izradila tvrtka ARHEO d.o.o. iz Zagreba.
Plan je izrađen prema Odluci o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Hrvace (Službeni glasnik Općine Hrvace broj 03/2017).
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod naslovom Izmjene i dopune Prostornog plana
uređenja Općine Hrvace, koji se sastoji od:
I. Tekstualni dio - Odredbe za provođenje
II Grafički dio izrađen u M 1:25000
1.
2.
2.1.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
PROMET
ENERGETSKI SUSTAVI
VODNOGOSPODARSKI SUSTAV-VODOOPSKRBA
VODNOGOSPODARSKI SUSTAV- OTPADNE VODE
UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA
UVJETI KORIŠTENJA

Grafički dio izrađen u M 1:5000
4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA
4.1. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA LAKTAC
4.2. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Maljkovo
4.3. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Dabar
4.4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Zasiok
4.5.a GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Vučipolje
4.5.b GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Vučipolje, Donji Bitelić
4.6.a. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Potravlje
4.6.b. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Potravlje
4.6.c. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Potravlje
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4.7.a.
4.7.b.
4.7.c.
4.8.a.
4.8.b.
4.8.c.
4.9.
4.10.a.
4.10.b.
4.11.a.
4.11.b.
4.11.c

GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Satrić
GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Satrić
GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Satrić
GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Donji Bitelić, Gornji Bitelić
GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Donji Bitelić
GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Donji Bitelić
GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Gornji Bitelić
GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Rumin
GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Rumin
GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Hrvace
GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Hrvace
GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Hrvace

III. Obvezni prilozi
 Obrazloženje prostornog Plana
 Popis dokumenata i propisa
 Zahtjevi i mišljenja iz članka 90. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“
br. 153/13., 65/17.)
 Izvješće o javnoj raspravi
 Evidencija postupka izrade i donošenja Prostornog Plana
 Sažetak za javnost
Elaborat iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ove Odluke i ovjerava se pečatom
Općinskog vijeća Općine Hrvace i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine
Hrvace.
Članak 3.
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Hrvace izrađene su prema Odluci o
izradi istog (Službeni glasnik Općine Hrvace 03/17).
Uvid u Plan je moguć u prostorijama Općine Hrvace.

2
ARHEO d.o.o. - Zagreb

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE HRVACE
II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

II ODREDBE ZA PROVOĐENJE
UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA
OSIGURAVANJE PROSTORA ZA GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU I
ŽUPANIJU
Članak 4.
U članku 11. stavku 1. podstavku a) Cestovne građevine, alineji 1, umjesto riječi: "D 1"
pišu se riječi: "DC 1".
U članku 11. stavku 1. podstavku a) Cestovne građevine, alineji 2, umjesto riječi (u
zagradi): "(DC – 1)" pišu se riječi: (planirana državna cesta)
U članku 11. stavku 1. podstavku "b) Energetske građevine: Elektroenergetske
građevine" alineja 6. umjesto riječi (u zagradi): " (Hrvace)" piše se riječ: "(Satrić)".
U članku 11. stavku 1. podstavku "b) Energetske građevine: Elektroenergetske
građevine" brišu se riječi: "KPE Peruča (kombi plinska elektrana)", "(KPE Peruča)".
U članku 11. stavku 1. podstavku "b) Energetske
"Plinoopskrbni sustav " i pripadajuća alineja se brišu.

građevine:"

podnaslov:

Članak 5.
U članku 12. stavku 1. podnaslovu a) Cestovne građevine postojeće alineje mijenjaju se
i glase:
"Županijske ceste:
 ŽC 6102 D1-Potravlje (L67013)
 ŽC 6103 Satrić (L67013)-D1
 ŽC 6104 G.Bitelić-Ž6082
 ŽC 6105 Hrvace (D1) – Rumin (Ž6082)
 ŽC 6082 Siverić (D33) - Vrlika-Ježević-Bajagić-Otok-Grab-D220
Lokalne ceste:
 LC 67011
 LC 67012
 LC 67013
 LC 67015
 LC 67017
 LC 67029

Dabar (Ž6082)-Zasiok-Ž6082
Satrić (D1) – Ž6082
Potrovlje (Ž6102) – Satrić (Ž6103)
Rumin (Ž6082) – Vidovo
Ž6105 – Hrvace (D1)
L67014 – Zelovo – Hrvace (D1)"

U članku 12. stavku 1. podstavku "b) Energetske građevine: Elektroenergetski
sustav" brišu se riječi: "KPE Peruča (kombi plinska elektrana), "KPE Peruča"".
U članku 12. stavku 1. podstavku "b) Energetske građevine: Elektroenergetski
sustav" alineji 9. umjesto riječi (u zagradi) : "Hrvace" piše se riječ: "Satrić".
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U članku 12. stavku 1. podstavku "b) Energetske građevine:" podnaslov:
"Plinoopskrbni sustav" i pripadajući tekst se brišu.
GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I IZDVOJENA GRAĐEVINSKA
PODRUČJA – UVJETI GRADNJE
Izdvojena građevinska područja
Članak 6.
U članku 50. stavku 4. umjesto riječi: "inftastuktura" piše se riječ: " infrastruktura" .

GRADNJA IZVAN GRAĐEVINSKIH PODRUČJA – UVJETI GRADNJE
Članak 7.
U članku 57. stavak 2. se mijenja i glasi:
"Na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina određene su područja PŠOSTALO POLJOPRIVREDNO TLO, ŠUME I ŠUMSKO ZEMLJIŠTE, gdje se može
planirati gradnja navedenih građevina"
UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA I TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH
INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
Prometni sustav
Članak 8.
U članku 73. stavak 1. mijenja se i glasi:













"DC1 GP Macelj ( gr. R. Slov. ) – Krapina – Zagreb – Karlovac – Gračac – Knin –
Brnaze - Split (D8)
ŽC 6102 D1-Potravlje (L67013)
ŽC 6103 Satrić (L67013)-D1
ŽC 6104 G.Bitelić-Ž6082
ŽC 6105 Hrvace (D1) – Rumin (Ž6082)
ŽC 6082 Siverić (D33) - Vrlika-Ježević-Bajagić-Otok-Grab-D220
LC 67011 Dabar (Ž6082)-Zasiok-Ž6082
LC 67012 Satrić (D1) – Ž6082
LC 67013 Potrovlje (Ž6102) – Satrić (Ž6103)
LC 67015 Rumin (Ž6082) – Vidovo
LC 67017 Ž6105 – Hrvace (D1)
LC 67029 L67014 – Zelovo – Hrvace (D1)"

Članak 9.
U članku 75. stavku 2. točka 1. se briše. Točka 2. postaje točka 1.
U članku 75. stavku 2. točki 2. nakon riječi: "Hrvaca" dodaju se riječi (u zagradi) :
4
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Članak 10.
U članku 78. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Za planirane priključke na državnu cestu D1 ili rekonstrukciju postojećih priključaka
potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o uvjetima za
projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu („Narodne novine" broj 95/14)
te ishoditi suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o. u skladu s člankom 51. Zakona o cestama
(„Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)."
Elektroničke komunikacje
Članak 11.
U članku 87. stavku 1. alineji 3. iza riječi: "moguće", umjesto točke (".") piše se zarez (",").
Članak 12.
U članku 89. stavku 1. umjesto riječi: "komunikacisku" piše se riječ: "komunikacijsku".
Energetski sustav
Elektroopskrba
Članak 13.
U članku 92. stavku 3. briše se prva alineja :" - KPE Peruča (kombi plinska elektrana)".
U članku 92. stavku 3. peta alineja mijenja se i glasi:
- DV 2x400kV TS Hrvace – RHE Korita/Cetina
U članku 92. stavku 3. alineji 10. umjesto riječi (u zagradi) :"Hrvace " piše se riječ:
"Satrić".
Članak 14.
U članku 92.a. stavku 1. u 1. alineji, umjesto riječi: "25x106 m3" pišu se riječi: "25 mil.m3".
U članku 92.a. stavku 1. u 3. alineji, umjesto riječi: "ihidrotehnički" pišu se riječi: "i
hidrotehnički".
U članku 92.a. stavku 1. alineji 5. umjesto riječi:"TS uz plinsku elektranu KPTE Peruća"
pišu se riječi: "TS Hrvace".
U članku 92.a. stavku 1. alineji 6. umjesto riječi: "do TS KPTE Peruća" pišu se riječi: "do
TS Hrvace".
U članku 92.a. stavku 3. alineji 1. umjesto riječi: "dimenzja" pišu se riječi: "dimenzija".
U članku 92.a. stavak 5. mijenja se i glasi:
„c) MHE „Rumin1“ i „Rumin 2“, ovim Planom predviđeni su elektroenergetski objekti MHE
„Rumin1“ i MHE „Rumin 2“, snage 5 MW na vodotoku Rumin Veliki.
U članku 92.a. stavak 8. mijenja se i glasi:
„Sve prateće objekte MHE treba planirati u skladu s uvjetima nadležnih tijela.“
Članak 15.
Članak 92.b. se briše.
Članak 16.
U članku 92c. u stavku 1., prva rečenica, umjesto riječi: "Alebića kula (Hrvace)" pišu se
riječi: "Alebića kula (Satrić)".
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Članak 17.
U članku 93. tablica se mijenja i glasi:
Podzemni kabeli

Postojeći

Planirani

KB 400

8m

14 m

KB 2X110 kV

6m

12 m

KB 110 kV

5m

10 m

KB 35 kV

2m

5m

KB 20(10) kV

2m

5m

U članku 93. stavku 1. alineji 3. umjesto riječi: "suglasnoti nadležnih tijala" pišu se riječi:
"suglasnosti nadležnih tijela".
U članku 93. stavku 1. alineji 11. umjesto riječi: "(UPU i DPU)" pišu se riječi: "(UPU)".
Članak 18.
U članku 95. stavku 1. točki 1. mijenja se i glasi:
"1. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” R.H. br. 153/13, 65/17.) i Zakona o
gradnji (“Narodne novine” R.H. br. 153/13, 20/17.)".
Članak 19.
U članku 97. stavku 1. umjesto riječi: " zaštziti" pišu se riječi: "zaštiti".
Članak 20.
U članku 99. tablica se mijenja i glasi:
Nadzemni dalekovod

Postojeći

Planirani

DV 2x400 kV

80 m

100 m

DV 400 kV

70 m

80 m

DV 2X220 kV

60m

70m

DV 220 kV

50 m

60 m

DV 2X110 kV

50m

60 m

DV 110 kV

40 m

50 m

DV 35 kV

30 m

30 m

DV 10 kV

15 m

15 m

Članak 21.
U članku 100. stavku 1. umjesto riječi: "dozvoljen" piše se riječ:"dozvoljena".
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Članak 22.
Podnaslov: "Plinoopskrbni sustav" i pripadajući članak 100.a. se brišu.
Vodoopskrba i odvodnja
Članak 23.
U članku 101. nakon stavka 4. dodaje se novi stavak i glasi:
"Unutar obuhvata Plana, na kartografskom prikazu 2.4. Vodnogospodarski sustavkorištenje voda, prikazani su samo glavni cjevovodi i objekti, dok se mrežni cjevovodi i
objekti na mreži mogu planirati naknadno u skladu s usvojenim konceptom sustava i
stanjem na terenu."
Sustav odvodnje otpadnih voda
Članak 24.
U članku 102. stavak 2. iza riječi "Hrvatačkom polju" stavlja se točka a tekst iza točke se
briše.
U članku 102. stavak 3. mijenja se i glasi:
"Zbog razvučenosti naselja Hrvace, duljina glavnih kolektora bi bila cca 6000 m, ne
uključujući sekundarnu mrežu, a dovodni kolektor do uređaja cca 1200 m."
U članku 102. stavak 4. mijenja se i glasi:
"Pročišćene otpadne vode bi se iz uređaja ispustile direktno u rijeku Cetinu (varijanta 1) ili
u kanal za odvodnju polja, koji se ulijeva u rijeku Cetinu (varijanta 2)."
Članak 25.
U članku 103. stavku 1. iza prve rečenice dodaje se nova rečenica i glasi:
"Podsustav Rumin riješio bi se zasebno, s uređajem smještenim uz lijevu obalu rijeke
Cetine, cca 500 m jugoistočno od naselja."
Članak 26.
U članku 104. ispred stavka 1. dodaje se novi stavak i glasi:
"Unutar obuhvata Plana predviđa se razdijelni kanalizacijski sustav. Na kartografskom
prikazu 2.5. Vodnogospodarski sustav-otpadne vode, prikazana je fekalna kanalizacijska
mreža s biološkim uređajem za pročišćavanje II stupnja (za fekalnu kanalizaciju),
predviđenim za 2000 ES (ekvivalent stanovnika) u 1. fazi i mogućnošću proširenja na
konačnih 3000 ES.
Unutar obuhvata Plana, na kartografskom prikazu 2.5. Vodnogospodarski sustav-otpadne
vode, prikazani su samo glavni cjevovodi i objekti, dok se mrežni cjevovodi i objekti na
mreži mogu planirati naknadno u skladu s usvojenim konceptom sustava i stanjem na
terenu."
U članku 104. stavak 3. mijenja se i glasi:
"Do realizacije sustava javne odvodnje sa uređajem za pročišćavanje moguća je
realizacija pojedinačnih objekata sa prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne sabirne
jame s odvozom prikupljenog efluenta putem ovlaštene osobe ili izgradnja objekata s
ugradnjom uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda i ispuštanjem pročišćenih 7
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sanitarnih otpadnih voda u prirodni prijemnik, a sve ovisno o količini otpadnih voda i
uvjetima na terenu."
U članku 104. nakon stavka 3. dodaje se novi stavak i glasi:
"Svi potrošači koji ispuštaju otpadne vode kvalitete različite od standarda komunalnih
otpadnih voda dužni su izraditi predtretman otpadnih voda do standarda komunalnih
otpadnih voda."

Zaštita od štetnog djelovanja voda
Članak 27.
U članku 104.a. nakon stavka 1. dodaju se novi stavci i glase:
"Tehničke mjere zaštite od štetnog djelovanja voda su :
 redovito obavljanje svih potrebnih radova gospodarskog i tehničkog održavanja
vodotoka, vodnog dobra i vodnih građevina (nasipi, ustave, crpne stanice itd)
 sanacija svih ratnih i ostalih šteta na vodotocima, vodnom dobru i vodnim
građevinama
 rješavanje problema zaštite od poplava u sklopu višenamjenskih sustava (izgradnja
višenamjenskih akumulacija i distribucijskih vodnih građevina,te upravljanje i
koordinacija upravljanja istim tijekom velikih voda)
Sustavno građenje i održavanje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina za zaštitu od
erozije:
 revitalizacija zapuštenih i oštećenih, te građenje novih sustava melioracijske
odvodnje usklađenih sa potrebama i mogućnostima poljoprivrednih proizvođaća
 redovito održavanje revitaliziranih ili novih osnovnih melioracijskih objekata za
odvodnju (lateralni kanali, crpne stanice, odvodni tuneli).
Planske preventivne mjere zaštite od štetnog djelovanja voda su :
 rješavanje problema vodnog dobra, razgraničenje vodnog dobra (uknjižba i unos u
prostorne planove, sustavno praćenje stanja na vodnom dobru)
 izrada i sustavno vođenje katastra voda, vodnog dobra i vodnih građevina unutar
informacijskog sustava voda,
 usklađenost i dostupnost katastara drugih službi u sustavu obrane od poplava
(katastar ekstremnih hidroloških pojava, katastar stanja erozije i protuerozijskih
mjera, itd)
 izrada karata područja podložnih poplavama prema raznim kriterijima (vjerojatnost
pojave, trajanje poplave,vršni protoci itd)
 izrada karata rizika za područja podložna poplavama na temelju procjene rizika od
šteta (gustoća i tip naselja, vrste objekata,industrija, poljoprivreda)
 izrada i prihvaćanje plana obrane od poplava za jedinstveni sustav voda na temelju
karata područja podložnim poplavama,
 provedba mjera operativne obrane od poplava,
 informiranje i obrazovanje stanovništva o poplavama i načinima ograničavanja
šteta,
 ograničavanje korištenja područja podložnih poplavama kroz prostorno-planske i
druge dokumente.
Mjere poboljšavanja sustava prognoziranja i sustava dojavljivanja su :
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unapređivanje sustava automatskih meteoroloških i vodomjernih postaja,
unapređivanje sustava meteoroloških i hidroloških prognoziranja
omogućavanje što lakše dostupnosti i nesmetane dostupnosti izmjerenih i
prognoziranih podataka svim nadležnim službama u realnom vremenu preko
razvijenog informacijskog sustava.
Mjere zadržavanja vode na slivu su :
smanjivanje vršnih protoka poplavnih valova reaktiviranjem bivših poplavnih
površina i obnovom vodotoka,
odgovarajuće korištenje zemljišta, zakonska zaštita poplavnih površina i nadzor nad
njihovim korištenjem.
sudjelovanje u radovima pošumljavanja slivnih površina i u ostalim zaštitnim
protuerozijskim radovima."

U članku 104.a. nakon stavka 2. dodaje se novi stavak i glasi:
"U dosadašnjim građevinskim područjima koji su u potencijalno poplavnom području,
investitori i projektanti stambenih objekata, prometnica i ostalih objekata, a posebno
važnijih poslovnih građevina (farme, skladišta i sl.). dužni su uzeti u obzir navedenu
činjenicu, te predmetne objekte uskladiti sa uvjetima koji se mogu javiti uslijed velikih
voda."
Uređenje vodotoka i voda
Članak 28.
U članku 104.c. stavku 2. umjesto riječi: "potrebnoje" pišu se riječi: "potrebno je".
Korištenje i gospodarenje vodama
Članak 29.
U članku 104.d. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Unutar obuhvata Plana nalaze se zone sanitarne zaštite vodozahvata Šilovka (I,II i III),
stoga namjena prostora i režim u njima moraju biti usklađeni s odredbama Pravilnika o
uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11 i 47/13).„

MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNOPOVIJESNIH CJELINA
Zaštita krajobraznih i prirodnih vrijednosti
Članak 30.
U članku 105. stavku 2. točki 1. umjesto riječi: "(NN 124/13)" pišu se riječi: "(NN
124/2013, 105/2015)".
U članku 105. stavku 2. točki 1. dodaju se riječi: "(POVS)".
U članku 105. stavku 2. točki 2. dodaju se riječi: "(POP)"
U članku 105. stavku 3 alineji 3. umjesto riječi: "ukljuičujući" piše se riječ: "uključujući".
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U članku 105. nakon stavka 3. dodaju se novi stavci i glase:
 "uređenje postojećih građevinskih područja planirati na način da se očuvaju postojeće
krajobrazne vrijednosti;
 pri odabiru lokacije za smještaj postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora
uzeti u obzir prisutnost ugroženih i rijetkih stanišnih tipova, zaštićenih i/ili ugroženih
vrsta flore i faune te elemente krajobraza;
 prilikom ozelenjivanja područja zahvata koristiti autohtone biljne vrste, a postojeće
elemente autohtone flore sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri te integrirati u krajobrazno
uređenje;
 pri odabiru trase prometnih koridora voditi računa o prisutnosti ugroženih i rijetkih
staništa i zaštićenih i/ili ugroženih vrsta flore i faune te o ciljevima očuvanja ekološke
mreže;
 potrebno je spriječiti zahvate koji značajno nagrđuju krajobraz i mijenjaju prepoznatljive
vizure na vrijedne prostorne cjeline unutar obuhvata predmetnog plana, odnosno na
mjestima s kojih se pružaju navedene vizure nije moguća gradnja, izuzev građevina
koje imaju funkciju vidikovca i sl.;
 očuvati područja prekrivena autohtonom vegetacijom, postojeće šumske površine,
šumske čistine i šumske rubove;
 gospodarenje šumama provoditi sukladno načelima certifikacije šuma, a postojeće
šume zaštititi od prenamjene i krčenja;
 u gospodarenju šumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zaštitu bilja i
bioloških kontrolnih sredstava;
 štititi područja prirodnih vodotoka kao ekološki vrijedna područja te spriječiti njihovo
onečišćenje, a prema potrebi izvršiti revitalizaciju;
 izbjegavati regulaciju vodotoka, kanaliziranje i promjene vodnog režima vodenih
staništa;
 otpadne vode (sanitarne i oborinske vode sa prometnih i manipulativnih površina)
zbrinuti vodonepropusnim razdjelnim sustavom odvodnje s potrebnim pročišćavanjem;
 osigurati povoljnu količinu vode u vodenim staništima koja je nužna za opstanak
staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta i očuvati povezanost vodnog toka.
Za zahvate planirane ovim predmetnim planom koji mogu imati značajan negativan utjecaj
na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, sukladno članku 24. st. 2.
Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013) i Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti
za ekološku mrežu (Narodne novine, broj 164/2014), provodi se ocjena prihvatljivosti za
ekološku mrežu."
Članak 31.
U članku 109. stavku 1. umjesto riječi: "Hravce" piše se riječ: "Hrvace".
Članak 32.
U članku 113. u tablici, pod rednim brojem 1, u stupcu naziva "NASELJE," umjesto riječi:
"Alebića Kula" piše se riječ: "Satrić".
MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ I
ZBRINJAVANJE OTPADA
Članak 33.
U članku 131. podnaslovu: "Očuvanje i poboljšanje kvalitete voda " točka
"Sanitarna zaštita voda" mijenja se i glasi:
"Sanitarna zaštita voda

2.:
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Zaštita podzemnih voda od onečišćenja u okršenim područjima ima poseban značaj zbog
velikih prirodnih brzina podzemnog toka u pojedinim dijelovima sliva, vrlo teške
identifikacije tokova i slabog samopročišćavanja podzemlja.
Prema Odluci o određivanju zona sanitarne zaštite izvorišta Šilovka, koja se usklađuje s
Pravilnikom o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11, 47/13),
unutar obuhvata Plana označene su zone sanitarne zaštite izvorišta sa zahvaćanjem voda
iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-kavernoznom poroznosti.
Zone sanitarne zaštite sa zahvaćanjem voda iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinskokavernoznom poroznosti unutar obuhvata Plana su:
 zona ograničenja i nadzora – III. zona,
 zona strogog ograničenja i nadzora – II. zona
III zona sanitarne zaštite je zona ograničenja i kontrole, a obuhvaća područje utvrđenih i
pretpostavljenih dotoka podzemne vode i podzemnih retencijskih prostora iz kojih se
prihranjuje vodoopskrbno izvorište. Moguće tečenje vode kroz krško podzemlje do zahvata
vode, u ovoj zoni je razdoblje od 1 do 10 dana u uvjetima velikih voda. U III zoni
zabranjeno je :
 skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada osim sanacija
postojećeg u cilju njegovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući
spalionice otpada te postrojenja za obradu, oporabu i zbrinjavanje opasnog otpada,
 građenje rezervoara i pretakališta za naftu i naftne derivate, radioaktivne i ostale za
vodu opasne tvari,
 površinska i podzemna eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih voda i
mineralnih voda
 građenje industrijskih postrojenja opasnih za kakvoću podzemne vode
 građenje cjevovoda za tekućine koje su štetne i opasne za vodu bez propisane
zaštite.
 ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda,
 izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina na naftu, zemni plin, radioaktivne
tvari, kao i izrada podzemnih spremišta,
 nekontrolirana uporaba tvari opasnih za vodu kod građenja objekata,
 građenje prometnica bez sustava kontrolirane odvodnje i pročišćavanja oborinskih
voda.
 izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uređajem za
automatsko detektiranje i dojavu propuštanja te zaštitnom građevinom (tankvanom),
 uskladištenje radioaktivnih i za vode i vodni okoliš opasnih i onečišćujućih tvari,
izuzev uskladištenja količina lož ulja dovoljnih za potrebe domaćinstva, pogonskog
goriva i maziva za poljoprivredne strojeve, ako su provedene propisane sigurnosne
mjere za građenje, dovoz, punjenje, uskladištenje i uporabu,
 skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje građevina koje je
dopušteno graditi prema odredbama Pravilnika,
 građenje prometnica, parkirališta i aerodroma bez građevina odvodnje, uređaja za
prikupljanje ulja i masti i odgovarajućeg sustava pročišćavanja oborinskih
onečišćenih voda i
 upotreba praškastih (u rinfuzi) eksploziva kod miniranja većeg opsega.
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II zona sanitarne zaštite - To je zona strogog ograničenja, a obuhvaća neposredno zaleđe
izvorišta u korištenju ili u perspektivi korištenja, iz kojeg je moguć dotok vode prema
kaptaži u vremenu manjem od 24 sata.
Ako se u granicama III. zone nalaze područja s glavnim točkama prikupljanja i otjecanja
vode prema izvorištu (ponori i ponorne zone), takvo će se područje odrediti kao dio II.
zone sanitarne zaštite izvorišta sa zahvaćanjem voda iz vodonosnika s pukotinskom i
pukotinsko-kavernoznom poroznosti. Ponori i ponorne zone ograđuju se stabilnom
ogradom i označavaju kao II. zona.
Područje II zone mora se označiti tablama, a urbanizirani dijelovi zone moraju imati
nepropusnu kanalizacijsku mrežu.
U ovoj zoni, uz zabrane naznačene za područje III zone, zabranjeno je :
 svako koncentrirano ispuštanje vode u podzemlje, posebno putem jama i ponora,
 poljoprivredna proizvodnja, osim ekološke proizvodnje uz primjenu dozvoljenih
gnojiva i sredstava za zaštitu bilja prema posebnom propisu,
 stočarska proizvodnja, osim poljoprivrednog gospodarstva odnosno farme do 20
uvjetnih grla uz provedbu mjera zaštite voda propisanih odgovarajućim programom
zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i
načela dobre poljoprivredne prakse,
 građenje pogona za proizvodnju, skladištenje i transport opasnih tvari,
 gradnja groblja i proširenje postojećih,
 građenje autocesta, državnih i županijskih cesta
 građenje svih industrijskih pogona koji onečišćuju vode i vodni okoliš, građenje
državnih i županijskih cesta,
 građenje željezničkih pruga
 građenje drugih građevina koje mogu ugroziti kakvoću podzemne vode.
 ispuštanje pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda s prometnica,
 sječa šume osim sanitarne sječe,
 skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada, osim sanacija
postojećih u cilju njihovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući
spalionice otpada, regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom,
reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica za otpad ako nije planirana provedba
mjera zaštite voda te postrojenja za obradu, oporabu i zbrinjavanje opasnog
otpada.
Zaštita od požara i mjere sklanjanja stanovništva
Članak 34.
U članku 131. podnaslovu: "Zaštita od požara i mjere sklanjanja stanovništva" stavku
2. umjesto riječi: " NN br. 108/95" pišu se riječi: "(NN br.108/95, 56/2010)".
U članku 131. podnaslovu: "Zaštita od požara i mjere sklanjanja stanovništva" iza
stavka 3. dodaje se novi stavak i glasi:
"Otpornost na požar i druge zahtjeve koje građevine moraju zadovoljavati u slučaju požara
projektirati prema Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine
moraju zadovoljavati u slučaju požara (NN br.29/2013, 87/15)."
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U članku 131. podnaslovu: "Zaštita od požara i mjere sklanjanja stanovništva" stavak
5. mijenja se i glasi:
"Garaže projektirati prema austrijskim standardu OIB-Smjernice 2.2 Protupožarna zaštita
u garažama, natkrivenim parkirnim mjestima i parkirnim etažama, 2011.
Sprinkler uređaj projektirati shodno njemačkim smjernicama VdS ili VdS CEA 4001,2008.
Stambene zgrade projektirati prema austrijskom standardu TRVBN 115/00. Uredske
zgrade projektirati prema austrijskom standardu TRVBN 115/00, odnosno američkim
smjernicama NFPA 101(izdanje 2012.). Trgovačke sadržaje projektirati u skladu s
tehničkim smjernicama; austrijskim standardom TRVB N 138 Prodajna mjesta građevinska
zaštita od požara) ili američkim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2012.).
Športske dvorane projektirati u skladu s američkim smjernicama NFPA 101 (izdanje
2012.).
Obrazovne ustanove projektirati u skladu s američkim smjernicama NFPA 101 (izdanje
2012.).
Prilikom projektiranja izlaza i izlaznih puteva treba koristiti američke standarde NFPA 101
(izdanje 2012.)."
U članku 131. podnaslovu: "Mjere zaštite od požara su:", stavku 1. točki 2. umjesto riječi:
"hirvatskim i preuzetm" pišu se riječi: "hrvatskim i preuzetim".
U članku 131. podnaslovu: "Mjere zaštite od požara su:", stavku 1. točki 2. iza alineje 1.
dodaje se nova alineja i glasi:
 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju
zadovoljavati u slučaju požara (NN br.29/2013, 87/15)
U članku 131. podnaslovu: "Mjere zaštite od požara su:", umjesto riječi: "(izdanje 2009)"
pišu se riječi: "(izdanje 2012)".
U članku 131. podnaslovu: "Mjere zaštite od požara su:", stavku 1. točki 2. iza alineje 6.
dodaju se nove alineje i glase:
 Garaže projektirati prema austrijskim standardu OIB-Smjernice 2.2 Protupožarna
zaštita u garažama, natkrivenim parkirnim mjestima i parkirnim etažama, 2011.
 Sprinkler uređaj projektirati shodno njemačkim smjernicama VdS ili VdS CEA 4001,
2008.
 Obrazovne ustanove projektirati u skladu s američkim smjernicama NFPA 101
(izdanje 2012.).
U članku 131. podnaslovu: "Mjere zaštite od požara su:", umjesto riječi: "(izdanje 2009)"
pišu se riječi: "(izdanje 2012)".
U članku 131. podnaslovu: "Mjere zaštite od požara su:", stavku 1. alineja 11 i
pripadajuće podalineje se brišu.
U članku 131. podnaslovu: "Mjere zaštite od požara su:", stavku 1. alineji 14. u točki 6.
umjesto riječi: "sukladno odredbama članka 7." pišu se riječi: "sukladno odredbama
članka 11.".
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III. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 34.
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku
Općine Hrvace”.
(2) Stupanjem ove Odluke na snagu prestaju važiti slijedeći kartografski prikazi Prostornog
plana uređenja Općine Hrvace (Službeni glasnik Općine Hrvace 1/13, 03/15).
1.
2.
2.1.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
4.
4.2.
4.6.b.
4.6.c.
4.7.a.
4.7.b.
4.7.c.
4.8.a.
4.8.b.
4.9.
4.10.a.
4.10.b.
4.11.a.
4.11.b.
4.11.c

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
PROMET
ENERGETSKI SUSTAVI
VODNOGOSPODARSKI SUSTAV-KORIŠTENJE VODA
VODNOGOSPODARSKI SUSTAV- OTPADNE VODE
UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA
UVJETI KORIŠTENJA
GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA
GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Maljkovo
GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Potravlje
GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Potravlje
GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Satrić
GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Satrić
GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Satrić
GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Donji Bitelić, Gornji Bitelić
GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Donji Bitelić
GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Gornji Bitelić
GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Rumin
GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Rumin
GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Hrvace
GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Hrvace
GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Hrvace

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE HRVACE
KLASA:021-01/18-01/27
UR, BROJ:2175/03-01-18-01
Hrvace, 30 srpnja 2018.god
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Bandić, dipl. ing. građ, v. r.
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