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Kuk, 1980. god.), 
12. Osnovna pedolška karta - (Autori karte: mr. dipl. inž. Ferdo Bašić, mr. dipl. inž. Mihajlo 
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19. Vodoprivredna osnova sliva rijeke Orljave - (VRO Zagreb OOUR Projekt Zagreb, 1990. 
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d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu i proizvodnju Osijek 1996. godine), 

21. Lovno-gospodarska osnova - ("D i B" za proizvodnju, usluge i turizam d.o.o. Suhopolje - 
Suhopolje 1996. god.), 

22. Konzervatorska podloga za PPUO Čaglin - (Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu 
kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Požegi – studeni 2007. god.),  

23. Osnove navodnjavanja na području Požeško-slavonske županije („Hidroprojekt – Ing“ 
projektiranje d.o.o. Zagreb - Draškovićeva 35/I, pod brojem projekta 796/2005. i „Hidroing“ 
d.o.o. za projektiranje i inženjering  d.o.o. Osijek – Trg J. Križanića 3, pod brojem projekta I-
743/05. od listopada 2005. godine), 

24. Studije utjecaja na okoliš magistralnog plinovoda Slobodnica - Donji Miholjac, 
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Kod izrade Plana korišten je propisani sadržaj za izradu planova koji je definiran 

Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i 
standardu elaborata prostornih planova. (“NN”, br. 106/98, 39/04, 163/04 u daljnjem tekstu 
Pravilnik).  
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Na kartografskom prikazu: 
 
 4.26.  uz građevinsko područje naselja Čaglin  prikazano je: 

• Izdvojeno građevinsko područje gospodarske zone Čaglin i Izdvojeno 
građevinsko područje ugostiteljsko - turističke - gospodarske zone 
“Ribnjaci” (seoski turizam - locirano između naselja Latinovca i Čaglina), 
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• Izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko - turističke zone “Sovski 
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sjeveroistočno od postojeće zone zaštićenog krajobraza Sovsko jezero), 

 
 



1. UVOD  
 

Temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“NN”, br. 76/07 – u 
daljnjem tekstu Zakon) i pripadajućih podzakonskih akata reguliran je način 
gospodarenja, zaštite i upravljanja prostorom kao temeljnim nacionalnim dobrom, u 
sklopu kojega značajno mjesto zauzima izrada dokumenata prostornog uređenja. 

 
Prostorni plan uređenja Općine utvrđuje uvjete za uređenje općinskog 

područja, određuje svrhovito korištenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju 
građevinskog i drugog zemljišta, zaštitu okoliša te zaštitu spomenika kulture i osobito 
vrijednih dijelova prirode u Općini. Prostorni plan sadrži osnove razvitka u prostoru, 
ciljeve prostornog uređenja, namjenu prostora, mjerila, smjernice, mjere i uvjete 
korištenja, zaštitu i uređivanje prostora za uža područja na teritoriju Općine. 

 
Prostorni plan Općine određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu 

površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području Općine. 
 
U skladu sa svojim zakonskim pravom i obvezom, a na temelju usvojenih 

dokumenata prostornog uređenja šireg područja (Strategija i Program prostornog 
uređenja RH, Prostorni plan Požeško-slavonske županije) Općina Čaglin je 
„Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru“ („Službeni glasnik općine 
Čaglin br.3/07) utvrdila potrebu donošenja Prostornog plana uređenja općine Čaglin 
kojim će se utvrditi svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora, te mjerila i 
smjernice za uređenje i zaštitu prostora Općine. 

 
U skladu s odredbama Zakona i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima 

kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata 
prostornih planova. (“NN”, br. 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04).  

 
1. Prostorni plan uređenja općine Čaglin određuje osobito: 
- osnovu naseljenosti uključivo površine naselja, urbanu obnovu postojećih 

izgrađenih područja te sanaciju degradiranih urbanih i ruralnih područja, 
- razmještaj djelatnosti u prostoru sa smjernicama i prioritetima za postizanje 

ciljeva prostornog uređenja, 
- osnovu s prikazom poljoprivrednih i šumskih zemljišta, vodnih izvora i 

vodno gospodarskih sustava, područja mineralnih sirovina, prirodnih i 
kulturno povijesnih i krajobraznih vrijednosti te ugroženih područja, 

- osnovu prometne, javne, komunalne i druge infrastrukture, 
- zahvate u prostoru lokalnog značaja, 
- uvjete za provedbu prostornog plana s granicama građevinskih područja. 
 
2. Prostorni plan uređenja Općine u odredbama za provođenje plana 

određuje u skladu s namjenom prostora osobito: 
- osnovne pokazatelje namjene površina, 
- uvjete za gradnju u građevinskim područjima naselja i u izdvojenim 

građevinskim područjima izvan naselja, a osobito uvjete za određivanje 
građevinskih čestica, izgrađenosti i iskorištenosti zemljišta za zgrade i 
druge građevine, 

- uvjete za gradnju izvan građevinskih područja, 
- opće uvjete i standarde opremanja zemljišta i obvezno priključenje 

građevina na komunalnu i drugu infrastrukturu, 
- uvjete za gradnju jednostavnih građevina, 
- mjere za zaštitu okoliša te očuvanje prirodnih, kulturno povijesnih i 

krajobraznih vrijednosti u vezi s planiranjem pojedinih zahvata u prostoru, 
 



- obvezu izrade prostornih planova užih područja i njihov obuhvat s 
pripadajućim prometnim površinama koje ih povezuju sa širim područjem, 

- popis i obuhvat važećih detaljnih prostornih planova koji ostaju na snazi,  
- mjere za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, 
 
Zaključkom Županijskog poglavarstva Požeško-slavonske županije Zavodu 

za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije povjerena je izrada PPUO 
Čaglin, temeljem čega je Zavod pristupio izradi PPUO Čaglin koji uključuje: 

 
• analizu postojeće dokumentacije za područje općine Čaglin, 
• analizu demografskog potencijala i prirodne osnove na području Općine, 
• analizu postavki iz prostornih planova šireg područja (Strategija i Program 

prostornog razvitka RH, Prostornog plana Požeško-slavonske županije), 
• analiza polazišta i razvojnih potencijala Općine 

 
 

Za potrebe izrade PPUO Čaglina pribavljene su sljedeće kartografske 
podloge: 

• topografska karta područja Općine u mjerilu 1:25.000  
• DKP u mjerilu 1:1000 za područje općine Čaglin 

 
 

ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA 
 

Stručni tim Zavoda pristupio je izradi Plana temeljem čl. 7. Zakona o 
prostornom uređenju (“NN”, br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02, 100/04) krajem 2005. 
godine, Zaključka Županijskog poglavarstva Požeško-slavonske županije donesenog 
na 8. sjednici održanoj 8. studenoga 2005. godine, pod Klasa: 022-05/05-05/16, 
Urbroj 2177-01-06/1-05-13, predložene metodologije, Pravilnika o sadržaju, mjerilima 
kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata 
prostornih planova (“NN” br. 106/98 39/04 i 45/04), Zakonskih odredbi, kao i Ugovora 
o poslovnoj suradnji na izradi PPUO Čaglina.  

 
Ugovor o poslovnoj suradnji sklopljen je 28. studenoga 2005. godine između 

Požeško-slavonske županije (Ugovaratelja), Zavoda za prostorno uređenje 
(Izvršitelja) i općine Čaglin (Naručitelja).  

 
Kako je u međuvremenu stupio na snagu (od 01.10.2007. godine) novi 

Zakon, Zavod za prostorno uređenje temeljem članka 38. navedenog Zakona 
nastavio je s postupkom izrade i procedurom donošenja prostornog plana, a 
sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji.  

 
 

ZAHTJEVI ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA 
 

Temeljem zakonskih odredbi i Odluke o izradi prostornog plana, zatraženo je 
od tijela i osoba određenih posebnim propisima da dostave raspoložive podatke i 
drugu dokumentaciju iz svog djelokruga koja je potrebna stručnom izrađivaču kod 
izrade Plana.  

Plan je izrađen po usuglašavanju svih prezentiranih elemenata i pribavljenih 
traženih podataka od tijela i osoba određenih posebnim propisima te dostavljenih 
kartografskih podloga za izradu  Plana. 

 



NACRT I PRIJEDLOG PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ČAGLIN 
 

Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije, samostalno je, a u 
suradnji s tijelima i pravnim osobama izradio Nacrt prijedloga PPUO Čaglin, koji je 
obrazložen i raspravljen na dvije prethodne rasprave,  koje su provedene sukladno 
članku 83. Zakona. 

 
Prva prethodna rasprava održana je 22. 10.2007. godine, a vezana je za 

utvrđivanje granica građevinskih područja naselja u Općini. Na raspravi su sudjelovali 
predstavnici mjesnih odbora.  

 
Druga prethodna rasprava za infrastrukturu održana je 20.11.2007. godine, 

kojoj su bili nazočni predstavnici tijela državne uprave, pravnih osoba s javnim 
ovlastima te druge osobe određene posebnim propisima koja su osigurala podatke i 
dokumente iz svog djelokruga za potrebe izrade prostornog plana. 

Na prethodnim raspravama razmatrana su moguća rješenja značajna za 
razvitak, uređenje i oblikovanje prostora na području obuhvata PPUO Čaglin kako bi 
se utvrdili ciljevi iz kojih proizlaze smjernice za što kvalitetnije uređenje predmetnog 
prostora. 

 
Nositelj izrade izradio je Izvješća o provedenim prethodnim raspravama 

koja mora priložiti uz Konačni prijedlog prostornog plana uređenja općine Čaglin 
kada ga bude dostavljao na donošenje. 

 
Temeljem članka 84. Zakona, nakon provedenih prethodnih rasprava nositelj 

izrade pripremio je Izvješća o prethodnim raspravama te ih s Nacrtom prijedloga 
prostornog plana uređenja općine Čaglin dostavio izvršnom tijelu (Poglavarstvu). 
Na temelju Nacrta prijedloga prostornog plana uređenja općine Čaglin i Izvješća 
o prethodnim raspravama, izvršno tijelo utvrdilo je Prijedlog prostornog plana 
uređenja općine Čaglin za javnu raspravu. 

 
Prijedlog prostornog plana utvrđen za javnu raspravu sadržavao je 

tekstualni i grafički dio plana (kartografski prikazi na topografskim kartama u 
mjerilu 1:25 000 i građevinska  područja naselja na kartografskim podlogama u 
mjerilu 1:5 000), sažetak za javnost, a na javnu raspravu dostavljena je i knjiga 
primjedbi. 

 
Temeljem navedenog na 25. sjednici Općinskog poglavarstva općine Čaglin 

održanoj 08. veljače 2008. godine na temelju Nacrta prijedloga PPUO Čaglin i 
Izvješća o prethodnim raspravama utvrđen je Prijedlog PPUO Čaglin za javnu 
raspravu te određen postupak njegovog daljnjeg donošenja.  

Postupak Javne rasprave orijentiran je prema Uredima državne uprave i 
pravnim osobama s javnim ovlastima koja su osigurala podatke i dokumente iz svog 
djelokruga za potrebe izrade PPUO, upravnim tijelima općina i gradova na čiji 
djelokrug mogu utjecati predložena rješenja PPUO, te mjesnim odborima naselja.  

 
 

JAVNA RASPRAVA I POSTUPAK OBJAVE JAVNE RASPRAVE 
   
O Prijedlogu prostornog plana temeljem čl. 85. Zakona, provedena je javna 

rasprava. 
Zaključkom Općinskog poglavarstva općine Čaglin Klasa: 350-01/08-01/5, 

Urbroj: 2177/03-03/08-1, od 08. veljače 2008. godine, a sukladno odredbama od čl. 
85. do čl. 96. Zakona, određen je način i postupak provođenja javne rasprave o 
Prijedlogu prostornog plana, te način i sudjelovanje sudionika u javnoj raspravi. 



   
Zaključkom Općinskog poglavarstva utvrđeno je sljedeće:  
• utvrđen je Prijedlog PPUO Čaglin, 
• trajanje javne rasprave bilo je 30 dana, od 25. veljače 2008. do 26. 

ožujka 2008. godine u zgradi Općinskog poglavarstva u Čaglinu u vremenu od 8,00 
do 15,00 sati svaki radni dan, 

• u tijeku trajanja javne rasprave na izloženi Prijedlog Plana mogle su se 
dati primjedbe i prijedlozi čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu 
podnositelja bilo u knjigu primjedbi, ili  upućeno na Općinsko poglavarstvo općine 
Čaglin, Jedinstveni upravni odjel,   

• javna rasprava je objavljena 14. veljače 2008. u "Večernjem listu",  
• javno izlaganje održano je 13. ožujka  2008. godine, 
• javno izlaganje i prezentiranje PPUO Čaglin proveo je nositelj izrade i 

stručni izrađivač - Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije.   
   

Zaključak za upućivanje na javnu raspravu prijedloga PPUO Čaglin, donesen 
od strane Općinskog poglavarstva općine Čaglin, objavljen je osim u „Večernjem 
listu“, službenom glasilu i u sredstvima javnog informiranja - Županijskom radiju 
Požega i na WA portalu Požeško-slavonske županije. 

 
U javnoj raspravi nadležna državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, 

tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, građani i udruge te 
vlasnici nekretnina (u daljnjem tekstu: sudionici u javnoj raspravi) mogli su dati 
očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog prostornog plana, u roku i na 
način propisan Zakonom.  

 
Zadaci, odnosno prava i obveze pojedinog sudionika javne rasprave, kao i tijek 

njezinog odvijanja određen je odredbama Zakona te Statutom općine Čaglin 
(„Službeni glasnik općine Čaglin“, br. 4/05). 

 
Nositelj izrade objavio je javnu raspravu u službenom glasilu, "Večernjem listu" i 

na Županijskom radiju, osam dana prije početka javne rasprave. 
 

POSEBNA OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI 
 
Nositelj izrade osim navedene objave dostavio je i posebnu pisanu obavijest o 

javnoj raspravi: tijelima i osobama određenim posebnim propisima koja su dala 
zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu prostornog 
plana, upravnim tijelima županije i gradova na čiji djelokrug mogu utjecati predložena 
rješenja Plana, mjesnim odborima naselja na području Općine kao i susjednim 
općinama i gradovima koji graniče sa općinom Čaglin, dakle svim sudionicima. 

 
Nakon objave javne rasprave, prijedlog prostornog plana stavljen je na javni  

uvid.  
Za vrijeme trajanja javnog uvida nositelj izrade organizirao je javno izlaganje 

radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera, koje daje nositelj izrade, odgovorni 
voditelj i drugi stručnjaci koji sudjeluju u samoj izradi Plana. 

O javnom izlaganju nositelj izrade vodio je zapisnik koji je potpisala odgovorna 
osoba nositelja izrade. 

Zapisnik sadrži pitanja, prijedloge i mišljenja sudionika javne rasprave danih za 
vrijeme javnog izlaganja te odgovore na postavljena pitanja.  

 
 
 
 



 
NAČIN SUDJELOVANJA SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI 

 
Građani i udruge sudjeluju na javnoj raspravi na način da: 

• imaju pravo pristupa na javni uvid, 
• postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na 

koja odgovaraju nositelj izrade Plana, odgovorni voditelj i drugi 
stručnjaci, usmeno ili u pismenom obliku prema zahtjevu sudionika 
javne rasprave, 

• mogu upisati svoje prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se 
obvezno nalazi uz prijedlog Plana o kojem se provodi javna rasprava, 

• daju primjedbe i prijedloge u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, 
• upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom 

u objavi o javnoj raspravi. 
 

Ukoliko u roku određenom u objavi javne rasprave nadležna tijela i tijela 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne dostave pisana očitovanja na 
Prijedlog prostornog plana, smatra se da nemaju primjedbi. 

 
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI 

 
Sve primjedbe i prijedloge koje su sudionici dali u javnoj raspravi u roku i na 

način određen Zakonom, obrađene su zajedno s nositeljem izrade u zakonskom roku 
te je stoga pripremljeno Izvješće o javnoj raspravi. 

 
Izvješće o javnoj raspravi sadrži: 

• sve podatke iz obavijesti o objavi ravne rasprave, 
• popis pozvanih sudionika, 
• popis sudionika u javnoj raspravi čija su očitovanja, prijedlozi i primjedbe 

na prijedlog prostornog plana prihvaćeni, 
• obrazloženja o očitovanjima, prijedlozima i primjedbama sudionika u 

javnoj raspravi koji nisu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni, 
• popis sudionika u javnoj raspravi čija su očitovanja, mišljenja, prijedlozi i 

primjedbe dani izvan određenog roka. 
Akti preslike i drugi dokazi objave javne rasprave, pozivi i posebne obavijesti o 

javnoj raspravi, zapisnici o javnim izlaganjima, dokazi sudjelovanja u javnom 
izlaganju pozvanih sudionika u javnoj raspravi i knjiga primjedbi sastavni su dio 
Izvješća o javnoj raspravi. 

 
PONOVNA JAVNA RASPRAVA 

   
Prijedlog prostornog plana uređenja općine Čaglin na temelju prihvaćenih 

očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi u javnoj raspravi se promijenio tako da je 
došlo do promjene granica građevinskog područja u pojedinim naseljima, stoga 
je sukladno članku 93. Zakona bilo potrebno provesti postupak ponovne javne 
rasprave. 

 
Na temelju prihvaćenog Izvješća o javnoj raspravi Poglavarstvo općine Čaglin 

sukladno čl. 93. i 86. Zakona i čl. 30. Statuta općine Čaglin ("Službeni glasnik općine 
Čaglin", br. 4/05) na 27. sjednici održanoj 15. travnja 2008. godine  pod Klasa:350-
01/08-01/17, Urbroj:2177/03-03/08-2, objavilo je 



 
Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na ponovnu javnu raspravu 

izmijenjenog Prijedloga prostornog plana uređenja općine Čaglin. 
 

• Ponovna javna rasprava i javni uvid u Prijedlog prostornog plana uređenja 
općine Čaglin trajala je osam dana, i to od  28. travnja do 06. svibnja 2008. 
godine. 

 
• Javni uvid u Prijedlog prostornog plana uređenja općine Čaglin (tekstualni i 

grafički dio) za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave bio je u zgradi 
Općinskog poglavarstva u Čaglinu, koji se mogao razgledati u vremenu od  
8,00 do 15,00 sati svakoga radnog dana. 

 
• Javno izlaganje o Prijedlogu Prostornog plana uređenja općine Čaglin 

održano je  05. svibnja  2008. godine u Općinskoj vijećnici s početkom u 11 
sati. 

 
• Ponovna javna rasprava odnosila se samo na promjene koje su nastale 

po prihvaćenim prijedlozima i primjedbama iz prve javne rasprave 
održane od 25. veljače do 26. ožujka  2008. godine, pa novi prijedlozi i 
primjedbe na izmijenjen Prijedlog Prostornog plana uređenja općine Čaglin 
mogli su se podnositi samo u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih 
primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi. 

 
• Za vrijeme trajanja ponovljene javne rasprave svi zainteresirani mogli su: 

- upisati svoje prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazila 
uz izloženi Prijedlog prostornog plana uređenja općine Čaglin, 
odnosno uputiti u Jedinstveni upravni odjel općine Čaglin,  

 
       Prijedlozi i primjedbe morali su biti čitko napisani i potpisani (ime prezime i 

adresa, potpis podnositelja i broj katastarske čestice). 
 

 
IZVJEŠĆE O ODRŽANOJ PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI 

Za vrijeme ponovljene javne rasprave nije dana niti jedna primjedba, nakon 
čega je izrađeno Izvješće o održanoj ponovnoj javnoj raspravi i izrađen Nacrt 
konačnog prijedloga prostornog  plana uređenja općine Čaglin. 

 
 

IZRADA KONAČNOG PRIJEDLOGA PROSTORNOG PLANA  
UREĐENJA OPĆINE ČAGLIN 

 
Nakon provedenih javnih rasprava nositelj izrade izradio je Nacrt konačnog 

prijedloga prostornog plana uređenja općine Čaglin u skladu s prihvaćenim 
očitovanjima, mišljenjima, primjedbama i prijedlozima u Izvješću o javnoj raspravi i 
dostavlja ga tijelima i osobama određenim posebnim propisima radi davanja 
mišljenja o poštivanju zahtjeva za izradu Plana, odnosno očitovanja sudionika koji 
su sudjelovali u javnoj raspravi, te da su rješenja u skladu sa zahtjevima posebnih 
propisa i drugih dokumenata iz njihovog djelokruga. Rok za davanje mišljenja je 
trideset dana. 

Mišljenje i način njegovog pribavljanja, u smislu članka 94. Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji, smatraju se mišljenja, suglasnosti, odobrenja i drugi 
akti, koje je nositelj izrade obvezan pribaviti prema posebnim propisima. 

 



 
 
 

KONAČNI PRIJEDLOG PROSTORNOG PLANA 
UREĐENJA OPĆINE ČAGLIN 

 
Nacrt konačnog prijedloga prostornog plana uređenja općine Čaglin, 

Izvješće o javnoj raspravi i mišljenja1 propisana posebnim propisima razmotrilo je 
Općinsko poglavarstvo općine Čaglin i utvrdilo Konačni prijedlog prostornog plana 
uređenja općine Čaglin na svojoj  32.  sjednici održanoj 11.11. 2008. godine.  

 
Sukladno članku 23.a stavku 2. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih 

prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova 
("NN", br. 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04),  u tekstualni dio Plana ulažu se suglasnosti, 
mišljenja i potvrde propisane člankom 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji 
("NN", br. 76/07) i posebnim propisima kako slijedi: 

 
 
 
 
 
 

                                                      
 
1. suglasnost  Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 

Uprava za zaštitu okoliša,  temeljem članka 34. st.2. Zakona o zaštiti okoliša ("NN", 
br. 82/94 i 128/99), a sukladno članku 228. Zakona o zaštiti okoliša ("NN", br. 110/07) 
i propisanim obvezama iz poglavlja 10.15. Suglasnosti na mjere zaštite okoliša, točke 
348. Odredbi za provođenje Prostornog plana Požeško-slavonske županije 
(„Požeško-slavonski službeni glasnik br. 5/02 i 5A/02.), izdanu pod Klasa:351-01/08-
01/309, Urbroj:531-08-1-2-2-08-03 od 29. srpnja 2008. godine. 

2. prethodnu suglasnost Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine 
Konzervatorski odjel u Požegi, na temelju članka 56. st.3. Zakona o zaštiti i očuvanju 
kulturnih dobara („NN“, br. 69/99, 151/03, 157/03), izdanu pod Klasa:UP/I0-612-
08/08-09-38, Urbroj:532-04-11/1-08-04 od 18. lipnja 2008. godine. 

3. prethodnu suglasnost Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu prirodne baštine, na 
temelju članka  124. Zakona o zaštiti prirode („NN“, br. 70/05), izdanu pod Klasa:612-
07/08-49/0201, Urbroj:532-08-03-01/3-08-07 od 20. lipnja 2008. godine. 

4. prethodno mišljenje Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog 
gospodarstva, Uprava za šumarstvo, na temelju članka 37. Zakona o šumama 
(„NN“, br. 140/05), izdano pod Klasa:350-02/08-01/119, Urbroj:538-07-08-01 od 14. 
studenog 2008. godine. 

5. mišljenje Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (članak 17. 
stavka 3.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu, („NN“, br. 66/01, 87/02, 48/05, 90/05), 
izdano pod Klasa: 350-02/08-01/109, Urbroj:525-09-H.B./08-02 od 16. srpnja 2008. 

6. suglasnost Ministarstva obrane na temelju članka 18. Zakona o obrani („NN“, br. 
33/02 i 58/02) i Pravilnika o zaštitnim i sigurnosnim zonama vojnih objekata („NN“, br. 
175/03), očitovanje pod Klasa:350-02/05-01/186, Urbroj:512M3-020202-08-13 od 28. 
kolovoza 2008. godine. 

7. prethodno mišljenje Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za vodno 
područje sliva Save - pravne osobe za upravljanje vodama Zagreb, temeljem članka 
21. Zakona o vodama („NN“, br. 107/95 i 150/05), izdano pod Klasa:350-02/08-
01/000012, Urbroj:374-21-1-08-7 od 16. rujna 2008. godine. 

 
 
 
 
 



 
 

OBAVIJEST SUDIONICIMA JAVNE RASPRAVE 
 
Prije upućivanja Konačnog prijedloga prostornog plana uređenja općine 

Čaglin  Općinskom vijeću (predstavničkom tijelu) na donošenje, nositelj izrade 
dostavio je sudionicima javne rasprave pisanu obavijest o tome s obrazloženjem 
o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i 
primjedbi. 

 
 

SUGLASNOST ŽUPANA NA PROSTORNI PLAN LOKALNE RAZINE 
 
Prije donošenja prostornog plana uređenja općine Čaglin nositelj izrade 

pribavio je suglasnost župana sukladno članku 98. Zakona, izdanu pod Klasa:022-
05/08-01/31, Urbroj:2177/1-01-08-3 od 25. studenog 2008. godine. 

U postupku izdavanja navedene suglasnosti Zavod za prostorno uređenje 
Požeško-slavonske županije dao je mišljenje o usklađenosti prostornog plana s 
Prostornim planom Požeško-slavonske županije i prostornim planovima susjednih 
županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja od utjecaja na prostorni plan, 
izdano pod Klasa:350-01/08-01/61, Urbroj:2177/1-09-09/1-08-2 od 25. studenog 
2008. godine. 
 

 
OBJAVA I SADRŽAJ ODLUKE O DONOŠENJU DOKUMENTA 

PROSTORNOG UREĐENJA 
 
Nakon što je predstavničko tijelo donijelo Prostorni plan uređenja općine Čaglin, 

Odluka o donošenju prostornog plana uređenja objavljena je u “Službenom glasilu 
općine Čaglin, br.  04/08“.  

 
Odluka o donošenju dokumenta prostornog uređenja sadrži njegove sastavne 

dijelove i popis obveznih priloga, te naziv pravne osobe koja ga je izradila, odredbe 
za provođenje dokumenta prostornog uređenja, stavljanje izvan snage dokumenta 
koji je bio na snazi do donošenja tog dokumenta, odnosno važećih dokumenata užih 
područja unutar obuhvata dokumenta prostornog uređenja koji se tom odlukom 
donosi, adrese mjesta na kojima se može obaviti uvid kao i vremensko važenje 
dokumenta prostornog uređenja (roku u kojem će stupiti na snagu, odnosno od kada 
će se primjenjivati).  

 
 
 
 


