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Na temelju članka 78. i članka 102. Zakona o 

prostornom uređenju i gradnji (“Narodne 

novine”, broj 76/07 i 38/09) i članka 32. Statuta 

Općine Cernik („Službeni glasnik“ Općine 

Cernik 2/09), OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE 

CERNIK na ...3.... sjednici održanoj ..16. 

srpnja... 2009. donijelo je 

O D L U K U 

 

o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Cernik 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom pristupa se Izmjenama i 

dopunama Prostornog plana uređenja Općine 

Cernik (u daljnjem tekstu Plan). 

 

Pravna osnova za izradu Plana 

 

Članak 2. 

 

 Izrada Plana proizlazi iz odredbi Zakona 

o prostornom uređenju i gradnji („Narodne 

novine“ br. 76/07 i 38/09), u daljnjem tekstu: 

„ZPUG“.  

 

Razlozi za izradu Plana 

 

Članak 3. 

 

Izradi Plana pristupa se radi: 

- usklađenja sa Zakonom o prostornom 

uređenju i gradnji („Narodne novine“ br. 

76/07 i 38/09) ( obveze izrade UPU-a i 

DPU-a , korištena terminologije i sl. ), 

- usklađenja sadržaja elaborata sa 

Pravilnikom o sadržaju, mjerilima 

kartografskih prikaza, obveznim 

prostornim pokazateljima i standardu 

elaborata prostornih planova („Narodne 

novine“ br. 106/98,39/04,45/04 i 163/04) - 

digitaliziranje kartografskog prikaza, 

utvrđivanje izgrađenih i neizgrađenih 

dijelova građevinskog područja i sl, 

- usklađenje plana s novim propisima iz 

domene zaštite okoliša i prirode (zahvati 

za koje je nužna procjena utjecaja na 

okoliš i sl.)- usklađenja s Izmjenama i 

dopunama Prostornog plana Brodsko-

posavske županije („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ br. 14/08- 

pročišćeni tekst), 

 - u cilju poticanja gospodarskog razvoja 

utvrđivanje prostora obuhvata postojećih 

i novoplaniranih gospodarskih zona, 

- redefiniranja provedbenih odredbi 

Plana, 

- usuglašavanje javnog interesa i različitih 

interesa potreba korisnika prostora - 

manji zahvati i korekcije plana u 

segmentu građevinskog područja prema 

obrazloženim i dokumentiranim 

pojedinačnim zahtjevima pravnih i 

fizičkih osoba. 

Obuhvat Plana 

 

Članak 4. 

 

 Prostorni obuhvat Plana vezano uz 

usklađenje sa zakonskom regulativom, 

propisima i dokumentima obuhvaća cjelokupni 

teritorij jedinice lokalne samouprave Općine 

Cernik – sa 12 naselja i površinom od 127,53 

km
2
.  

 

Ocjena stanja u prostoru 

 

Članak 5. 

 

 Prostor Općine Cernik se u proteklom 

periodu razvijao sukladno važećem PPUO  

Cernik (Službeni glasnik Općine Cernik br. 4/03) 

i donesenim Prvim izmjenama i dopunama 

(Službeni glasnik Općine Cernik br. 2/07). 

 U međuvremenu su doneseni novi propisi 

čija primjena direktno utječe na način izrade 

planskih dokumenata, a došlo je i do određenih 

spoznaja vezanih za potrebu redefiniranja 

građevinskog područja i provedbenih odredbi 

plana, obzirom na uočena određena planska 

ograničenja u postupcima provođenja plana te 

izdavanja akata kojima se odobrava građenje. 

 

Ciljevi i programska polazišta Plana 

 

Članak 6. 

 

 Osnovni cilj ovih Izmjena i dopune Plana 

je olakšati i pojednostaviti primjenu i provedbu 

dokumenta prostornog uređenja u odnosu na 
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izmijenjenu zakonsku regulativu, propise i dr. 

dokumente koji se odnose na područje Općine 

Cernik, usuglašavanje javnog interesa i različitih 

potreba korisnika prostora na temelju 

pojedinačnih prijedloga, a u skladu s 

dugoročnim ciljevima prostornog razvitka 

Općine Cernik.  

 

Članak 7. 

 

Programska polazišta usklađenja te primjene 

ZPUG odnose se naročito na: 

- utvrđivanje izgrađenog i neizgrađenog 

dijela građevinskog područja, 

- određivanja obaveze i obuhvata izrade 

prostornih planova užih područja i 

njihov obuhvat s pripadajućim 

prometnim površinama koje ih povezuju 

sa širim područjem (UPU-a za 

neizgrađene i neuređene dijelove 

građevinskog područja, odnosno DPU-a 

za dijelove naselja gdje će se provoditi 

urbana komasacija), 

- provjeru i utvrđivanje obveze uređenja 

građevinskog zemljišta (sukladno 

odredbama članka 125. i 126. ZPUG-a), 

- usklađenje odredbi za provođenje vezno 

uz  mjere provedbe plana, terminologiju i 

drugo. 

 

 Usklađenje s ostalom zakonskom 

regulativom i dokumentima iz područja zaštite 

okoliša, zaštite prirode i postupanja s otpadom, 

te usklađenja sa zahtjevima tijela i osoba 

određenih posebnim propisima u smislu članka 

79. ZPUG-a, odnosi se naročito na: 

- provjeru zaštitite postojećih prirodnih i 

krajobraznih vrijednosti naselja, te 

usklađenje mjera zaštite prostora, uvjeta 

korištenja i drugo za područje Općine 

Cernik,  

- provjeru i dopunu utvrđenog i 

planiranog postupanja s otpadom, 

- i drugo određeno posebnim propisima. 

 

 Usklađenje s Izmjenama i dopunama 

PPŽ-a (sukladno potrebama, a u skladu sa 

zahtjevima za izradu izmjena i dopuna iz članka 

79., odnosno mišljenju iz članka 38. i 98. ZPUG-

a), odnosi se naročito na: 

- zaštitu prostora i poljoprivrednog 

zemljišta,  

- prometnu mrežu šireg značaja,  

- komunalnu infrastrukturu šireg značaja,  

- gospodarenje s otpadom.  

 

 Programska polazišta i ciljevi posebno se 

odnose na: 

 

-  razmatranje pojedinačnih prijedloga 

podnositelja sadržana su kroz njihove prijedloge, 

a odnose se naročito na korištenje i namjenu 

prostora, odnosno na osiguranje prostora za 

razvoj i uređenje. 

 

- prenamjenu postojećih prostora radi 

stvaranja prostornih uvjeta za razvoj, uređenje i 

oblikovanje, i to: 

- proširenja građevinskih područja 

naselja,  

- proširenja i prenamjene građevinskih  

područja izdvojene namjene izvan 

naselja za gospodarske zone,  

- provedba prenamjene odnosno 

proširenja građevinskog područja temelji 

se na prikupljenim zahtjevima korisnika 

prostora i potencijalnih investitora te 

razvojnim ciljevima Općine Cernik.  

 

Popis potrebnih stručnih podloga 

 

Članak 8. 

 

 Prilikom izrade Izmjena i dopuna PPUO 

Cernik koristit će se sve postojeće stručne 

podloge i dokumenti koji su se koristili za izradu 

PPUO-a, uključivo oni  koje su izrađeni (ili su u 

izradi) na državnoj, županijskoj i gradskoj razini 

u periodu od 2003. i 2007. godine, odnosno od 

donošenja PPUO-a (i donesenih Izmjena i 

dopuna) do danas, a koji imaju utjecaj na 

planiranje prostora unutar obuhvata ovih 

izmjena i dopuna Plana. 

 Za potrebe izrade Izmjena i dopuna 

PPUO-a Cernik koristit će se izvodi iz 

lokacijskih i građevinskih dozvola, odnosno 

rješenja o uvjetima građenja i potvrde glavnog 

projekta za sve zahvate u prostoru nastale u 

periodu od donošenja plana i njegovih izmjena i 

dopuna, koje će osigurati nadležni županijski  

odjeli,  uključivo drugu dokumentaciju koju iz 
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svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe 

određene posebnim propisima. 

 

Način pribavljanja stručnih rješenja 

 

Članak 9. 

 

Stručno rješenje, odnosno nacrt 

prijedloga Plana, izradit će stručni izrađivač u 

okviru izrade izmjena i dopuna PPUO Cernik. 

 

 Ne propisuje se obveza izrade više 

varijantnih rješenja. 

 

Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i 

odgovarajućih posebnih geodetskih podloga 

 

Članak 10. 

 

Izmjene i dopune PPUO Cernik izradit će se na 

zakonom propisanim kartografskim podlogama. 

Općina Cernik će izrađivaču dostaviti sljedeće 

podloge: 

- digitalni (novelirani) katastarski plan, 

- digitalni ortofoto, mjerilo 1 : 5000. 

 Nositelj izrade se obvezuje izvršiti 

usklađenje gore navedenih kartografskih prikaza 

sa stvarnim stanjem na terenu te pribaviti i 

druge potrebne podloge osim gore navedenih. 

 

Popis tijela i osoba određenih posebni propisima, 

koja daju zahtjeve (podatci, planske smjernice i 

propisani dokumenti) za izradu Plana iz svog 

djelokruga te dr. sudionika koji će sudjelovati u 

izradi Plana 

 

Članak 11. 

 

1. Popis tijela i osoba koja će učestvovati u 

izradi i proceduri donošenja Izmjena i 

dopuna PPUO Cernik: 

 

- Ministarstvo kulture, 

- Uprava za zaštitu kulturne baštine, 

Konzervatorskog odjela u Slavonskom 

Brodu 

 35000 Slavonski Brod, A. Starčevića 43 

- Uprava za zaštitu prirode, 10 000 

Zagreb, Runjaninova 2; 

 

- Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i 

ruralnog razvoja, 

 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78; 

- Uprava za poljoprivredno zemljište; 

 

- Ministarstvo regionalnog razvoja, 

šumarstva i vodnog gospodarstva, 

 10000 Zagreb, Babonićeva 121; 

- Uprava šumarstva, 

- Uprava gospodarenja vodama; 

 

- Ministarstvo obrane, 

- Uprava za materijalne resurse, Služba za 

nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, 

 10000 Zagreb, Kralja Zvonimira 4; 

 

- Ministarstvo mora, prometa i 

infrastrukture, 

 

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, 

Ured za zaštitu i spašavanje, 

 35000 Slavonski Brod, Zrinskog 65a, 

 

- Brodsko-posavska županija, 

- Županijski zavod za prostorno uređenje, 

35000 Slavonski Brod, Trg pobjede bb, 

- Župan (odnosno tijelo koje ovlasti 

sukladno članku 98. ZPUG-a), 

 35000 Slavonski Brod, P. Krešimira IV 1, 

 

2. Popis tijela i osoba od kojih će se prema 

članku 79. ZPUG-a tražiti zahtjevi 

(podaci planske smjernice i propisani 

dokumenti): 

 

- MUP - Policijska uprava Brodsko-

posavska 

 35000 Slavonski Brod, I. Mažuranića 9, 

 

- Državna geodetska uprava, Područni 

ured za katastar Nova Gradiška, 

 35400 Nova Gradiška, Trg kralja 

Tomislava 5 

 

- Brodsko-posavska županija, 

- Upravni odjel za komunalno 

gospodarstvo i zaštitu okoliša, 

- Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno 

uređenje, 

- Upravni odjel za gospodarstvo, 

- Upravni odjel za poljoprivredu, 
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 35000 Slavonski Brod, P. Krešimira IV 1, 

 

- Hrvatske vode, VGI „Šumetlica- Crnac“ 

 35400 Nova Gradiška, Haulikova 12, 

 

- Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Nova 

Gradiška, 

 35400 Nova Gradiška Strossmayerova 

11, 

 

- Hrvatske ceste d.o.o., 

- Sektor za studije i projektiranje, 

 10000 Zagreb, Vončinina 3; 

- Sektor za održavanje, Ispostava 

Slavonski Brod, 

 

- Županijska uprava za ceste 

 35000 Slavonski Brod, Kovačićeva 58 

 

- Hrvatska agencija za poštu i 

telekomunikacije, 

 10000 Zagreb, Jurišićeva 7; 

 

- HEP d.d., Nova Gradiška 

 35400 Nova Gradiška , Gajeva 12, 

 

- Slavča d.o.o. za komunalne djelatnosti 

 35400 Nova Gradiška, Gajeva 56 

 

- Plin projekt d.o.o. 

 35400 Nova Gradiška ,Gajeva 89, 

 

- Turistička zajednica Općine Cernik 

 

- Grad Nova Gradiška i Općine Rešetari, 

Dragalić i Okučani 

 

- Mjesni odbori 

Članak 12. 

 

 Za dostavu zahtjeva (podataka, 

smjernica i propisanih dokumenata) za izradu 

Izmjena i dopuna PPUO Cernik predviđa se rok 

od najviše 30 dana od dana dostave ove Odluke. 

 U slučaju da tijela i osobe iz članka 11. 

ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku 

određenom u prethodnom stavku smatrat će se 

da ih nemaju. 

 

Članak 13. 

 

 U skladu s člankom 79. ZPUG-a tijela i 

osobe iz članka 11. ove Odluke moraju u svojim 

zahtjevima odrediti važeće propise i njihove 

odredbe, te druge stručne i ostale dokumente, na 

kojima temelje svoje zahtjeve u izradi Plana. 

 Ako to ne učine, nositelj izrade nije 

dužan poštivati takve zahtjeve. U tom slučaju je 

nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana dužan 

posebno obrazložiti nepoštivanje zahtjeva. 

 

Rok za izradu Plana 

 

Članak 14. 

 

 Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjene 

i dopune PPUO Cernik iznose:  

- dostava zahtjeva za izradu Izmjena i 

dopuna Plana (podaci, planske smjernice 

i propisani dokumenti) - u roku od 

najviše 30 dana 

- izrada Nacrta prijedloga Izmjena i 

dopuna Plana za potrebe prethodne 

rasprave - u roku od najviše 30 dana po 

isteku roka za dostavu zahtjeva 

- izrada Prijedloga Izmjena i dopuna 

Plana za potrebe javne rasprave - u roku 

od najviše 30 dana od prihvaćanja 

izvješća o prethodnoj raspravi 

- javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna 

Plana - u trajanju od najviše 30 dana 

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku 

od najviše 15 dana od proteka roka za 

davanje pisanih prijedloga i primjedbi 

- izrada Nacrta konačnog prijedloga 

Izmjena i dopuna Plana - u roku od 

najviše 15 dana od prihvaćanja izvješća o 

javnoj raspravi 

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih 

posebnim propisima 

- u roku od najviše 30 dana 

- izrada Konačnog prijedloga Izmjena i 

dopuna Plana - u roku od najviše 15 dana 

od isteka roka za dobivanje mišljenja 

tijela i osoba određenih posebnim 

propisima 

- donošenje Odluke o izmjeni i dopuni 

Plana - u roku od najviše 150 dana od 

završetka javne rasprave. 

 

Zabrana izdavanja akata za zahvate u prostoru 
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Članak 15. 

 

 Za vrijeme izrade ovog Plana nije 

predviđena zabrana izdavanja akata kojima se 

odobravaju zahvati u prostoru. 

 

Izvori financiranja izrade Plana 

 

Članak 16. 

 

 Izrada Plana financirati će se sredstvima 

Proračuna Općine Cernik. 

 

Provedba odluke 

 

Članak 17. 

 

 Provedba ove odluke povjerava se 

Jedinstvenom Upravnom odjelu koji će prema 

Zakonu o prostornom uređenju i gradnji biti 

nositelj izrade, odgovoran za postupak izrade i 

donošenje ovog dokumenta prostornog uređenja. 

 

Završne odredbe 

 

Članak 18. 

 

 Ova odluka stupa na snagu osmog dana 

od objave u "Službenom glasniku" Općine 

Cernik.  

 

 

KLASA: 350-01/09-01/ 

URBROJ: 2178/16-03-09-1 

Cernik, 16. srpnja 2009.  

 

                         Predsjednik Općinskog vijeća;  

                                  Hrvoje Žakić,dip.inž.šum. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 


