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POLAZIŠTA 
 

Na temelju odredbe članka 89. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 
114/18), i članka 30. Statuta  Općine Dugopolje („Službeni vjesnik Općine Dugopolje“, broj 7/18) 
Općinsko vijeće Općine Dugopolje na 10. sjednici održanoj dana 26. srpnja 2018. godine, donijelo je 
Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana u ređenja Op ćine Dugopolje  („Službeni vjesnik 
Općine Dugopolje“, broj 6/07, 3/14, 4/14, 3/17, 7/17.) 
 
 
Razlozi za izradu Izmjena i dopuna Plana 
 
Nakon implementacije Plana u prostoru, dolazi do potrebe za izmjenama istog, a u skladu s Odlukom o 
izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugopolje. 
 
Svaki zahtjev za Izmjene i dopune Prostornog plana razmatran je u odnosu na 
slijedeće kriterije: 

-  Izmjene i dopune ne smiju ugroziti planiranu razinu urbanog standarda u smislu: 
-  očuvanja javnih prostora i površina, 
-  unapređenja zaštite i uređenja zaštićenih dijelova prostora (spomenici kulture, prirodne 
vrijednosti i drugo) 

-  Izmjena i dopuna mora omogućiti nedvojbenu primjenu odredbi (odredbe Prostornog plana u 
dosadašnjoj primjeni pokazale su se neprecizne ili nepotpune) 

-  Omogućiti tzv. „legalizaciju“ izgrađenih građevina koje odstupaju od uvjeta propisanih 
Prostornim planom 

-  Preispitati cestovnu i uličnu mrežu radi 'realnosti' njene izvedbe 
-  Uskladiti Prostorni plan sa Zakonom o prostornom uređenju ('Narodne novine', broj 153/13, 

65/17, 114/18) 
-  Uskladiti Prostorni plan sa Prostornim planom Splitsko dalmatinske županije („Službeni glasnik 

Splitsko dalmatinske županije“, broj1/03, 8/04, 5/05, 5/06,  13/07, 9/13) 
-  Ispraviti očigledne greške i neusklađenosti Prostornog plana 
-  Omogućiti realizaciju novih zahvata u prostoru od interesa za općinu Dugopolje 
-  Razmatranje optimalnog rješenja prometnih sustava i rješenja infrastrukture 

 
 
Obuhvat Izmjena i dopuna Plana 
 
Obuhvat Izmjena i dopuna Plana obuhvaća prostor površine 63,46 km2, koji sadrži 4 naselja: Koprivno, 
Dugopolje, Lisku I Kotlenice 
 
Granica obuhvata Izmjena i dopuna Plana označena je na državnoj karti  u mjerilu 1:25000 i sastavni 
je dio ove odluke. 
 
Izmjene i dopune Plana izraditi će se u tekstualnom i grafčkom dijelu. 
 
 
Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Pla na 
 
Planom će Općina, sukladno važećim propisima i svojoj obvezi, za prostor unutar obuhvata važećeg 
Prostornog plana, analizirati i revalorizirati postojeću osnovu prostornih i funkcionalna rješenja, uvjeta i 
oblikovanja pojedinih prostornih cjelina, te izvršiti izmjenu i dopunu sukladno novonastalim potrebama 
u cilju boljeg razvoja cjelokupnog područja Općine Dugopolje. 
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CILJEVI 
 
Glavni cilj izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugopolje je omogućiti jednostavniju i 
kvalitetniju primjenu Plana, manje korekcije uvjeta i načina gradnje, prilagođavanje koridora ili trasa, 
prometnih površina te povezanosti u građevinskim područjima i osiguranje uvjeta za realizaciju drugih 
zahvata u prostoru prema potrebama korisnika.  
 
Osim navedenih izmjena i dopuna, moguće je unijeti i druge dopune i korekcije, u skladu sa zahtjevima 
nadležnih javnopravnih tijela te mišljenjima, prijedlozima i primjedbama sudionika javne rasprave.  
 
Ciljevi obuhvaćaju provjeru zahtjeva za Izmjene i dopune Pana u odnosu na slijedeće kriterije: 

• Izmjene i dopune trebaju doprinjeti razini urbanog standarda u smislu: 
-  očuvanja javnih prostora i površina, 
-  unapređenja zaštite i uređenja zaštićenih dijelova prostora (spomenici kulture, prirodne 

vrijednosti, vode i drugo) 
•  Preispitati cestovnu mrežu i planiranu infrastrukturu; 
•  Ispraviti očigledne greške i neusklađenosti Plana; 
•  Omogućiti realizaciju novih zahvata u prostoru od interesa za Općinu Dugopolje. 

 
 
PLANSKO RJEŠENJE 
 
Plansko rješenje koje se predlaže „Izmjenama i dopunama PPU-a Općine Dugopolje“, temeljeno je na 
određenjima i ciljevima definiranim „Odlukom o izradi“, te na zakonskoj i podzakonskoj regulativi, a u 
skladu s planovima šireg područja: Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije („Službeni 
glasnik Splitsko dalmatinske županije“, broj1/03, 8/04, 5/05, 5/06,  13/07 i 9/13). 
 
U izradi Izmjena i dopuna Plana su zahtjevi tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima iz članka 9. 
„Odluke o izradi“ primijenjeni u odnosu na predmetni obuhvat za koji se izmjena radi. 
 
„Izmjene i dopune PPU-a Op ćine Dugopolje“, odnose se na izmjenu tekstualnog di jela – 
obrazloženja i Odredbi za provo đenje, te grafi čkog dijela - kartografskih prikaza. 

 
Izmjenama tekstualnog dijela , mijenja se tekst Obrazloženja kako slijedi: 
 

- u točci 1.1.3. Planski pokazatelji i obveze iz dokumenata prostornog ure đenja šireg 
podru čja i ocjena postoje ćih prostornih planova 

- u točci 1.1.4. Ocjena stanja, mogu ćnosti i ograni čenja razvoja u odnosu na demografske 
i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje 

- u točci 2.3.2. Utvrđivanje gra đevinskih podru čja naselja u odnosu na postoje ći i    
planirani broj stanovnika, gusto ću stanovanja, izgra đenost, iskorištenost i gusto ću 
izgrađenosti, obilježja naselja, vrijednosti i posebnosti  krajobraza, prirodnih i kulturno 
povijesnih cjelina 

- u točci 3.2. Organizacija prostora i osnovna namjena i kori štenje površina 

- u točci 3.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu povr šina 

 
Mijenjaju se i Odredbe „Odluke o donošenju PPU-a Općine Dugopolje („Službeni vjesnik Općine 
Dugopolje“, broj 6/07, 3/14, 4/14, 3/17, 7/17.)kako slijedi: 
 

- u točci 2. Uvjeti ure đenja prostora  

- u točci 2.2. Građevinska podru čja naselja 

- u točci 2.3. Izgrađene strukture van naselja 

- u točci 5. Uvjeti utvr đivanja koridora ili trasa i površina prometnih i dr ugih 
infrastrukturnih sustava   

- u točci 5.1. Promet  

- u točci 5.2. Mreža telekomunikacija  
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- u točci 8. Mjere sprije čavanja nepovoljna utjecaja na okoliš 

- u točci 9. Mjere provedbe plana  

- u točci 9.1. Obveza izrade prostornih planova 

 
Izmjene grafi čkog dijela izvršene su na kartografskim prikazima: 
    

1.    Korištenje i namjena površina     mj. 1:25000 
2.    Infrastrukturni sustavi      mj. 1.25000 

2.1.  Promet 
2.2.  Pošta i telekomunikacije 
2.3.  Energetski sustav 
2.4.  Vodnogospodarski sustav – vodoopskrba 
2.5.  Vodnogospodarski sustav – otpadne vode 
2.6.  Vodnogospodarski sustav – oborinske vode 

3.    Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora   mj. 1:25000 
3.a   Uvjeti korištenja 
        Područja posebnih uvjeta korištenja;  
        Područja posebnih ograničenja u korištenju 
3.b   Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite  
    Uređenje zemljišta; 
    Zaštita posebnih vrijednosti i obilježja; 
        Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite 

4.a - 4.c   Građevinska područja naselja     M 1:  5000 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


