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PRIJEDLOG IV. IZMJENA I DOPUNA PPUO BELICA 

(„Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 4/04, 18/06, 7/12, 14/15) 

ZA JAVNU RASPRAVU 
 

SAŽETAK ZA JAVNOST 
 

Prostorni plan uređenja Općine Belica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 
4/04, 18/06, 7/12 i 14/15) do sada je mijenjan tri puta. 

 
Ovim, IV. izmjenama i dopunama predviđena je revizija prostorno – planskog 

dokumenta, usklađenje s propisima i prilagodba plana novom sustavu Državne geodetske 
uprave, Zakonu o prostornom uređenju i informacijskom sustavu prostornog uređenja 
prilagođeno za prostorne planove starije generacije. 

 
Ciljevi prostornog razvoja i uređenja Općine utvrđeni osnovnim planskim konceptom se 

i nadalje zadržavaju. 
Značajnije koncepcijske i sadržajne izmjene i dopune Prostornog plana se ne 

predviđaju. 
 
Jedan od značajnijih ciljeva je osiguranje mogućnosti unapređenja poljoprivredne 

proizvodnje, i to prvenstven osiguranje zona pogodnih za gradnju specijaliziranih skladišta i 
hladnjača za poljoprivredne proizvode visine (vijenca) do 7,0 m. 

Predmetno se nadovezuje na posebne programe i aktivnosti kojima na ovom području 
Ministarstvo poljoprivrede, poticanjem udruživanja malih proizvođača i poticanjem gradnji 
skladišnih prostora prilagođenog važećoj regulativi o skladištenju poljoprivrednih proizvoda. 

 
Programska polazišta za Izmjene i dopune Prostornog plana zasnovana su na važećim 

nacionalnim propisima, Strategiji razvoja Republike Hrvatske, Međimurske županije i Općine. 
 
Obuhvat izmjena i dopuna Prostornog plana odnosi se na cijelo područje jedinice 

lokalne samouprave. 
Predviđa se izmjena tekstualnog dijela za provedbu Prostornog plana i svih grafičkih 

dijelova Prostornog plana. 
 

Ovim IV. izmjenama i dopunama PPUO Belica utvrđuju se novi kartografski prikazi: 
 

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA MJ=1:25.000 

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI MJ=1:25.000 

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA MJ=1:25.000 

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA MJ=1:5.000 

4.1. Belica  

4.2. Gardinovec  
 

Svi dosadašnji kartografski prikazi PPUO se stavljaju van snage i zamjenjuju gore 
navedenima. Izmjene i dopune PPUO na kartografskim prikazima odnose se na slijedeće: 

1. Korekcija granica Općine prema podacima Državne geodetske uprave 
2. Korekcija granica građevinskih područja naselja i izdvojenih dijelova građevinskih 

područja naselja prema zahtjevima iz Odluke o izradi i naknadno zaprimljenim 
zahtjevima pravnih osoba i građana, ukoliko ih se utvrdilo opravdanim, te ukoliko 
nisu suprotni Zakonu o prostornom uređenju ili PP Međimurske županije. 

3. Usklađenje stanja izgrađenosti pojedinih funkcionalnih zona unutar naselja. 
4. Ukidanje poljoprivrednih zone s funkcijom gradnje PG-a kao građevinskih područja. 
5. Redefiniranje površina i namjene postojećih izdvojenih građevinskih područja izvan 

naselja. 



                                               
IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Belica 

SAŽETAK ZA JAVNOST  

PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU RASPRAVU 

 

 
 

2 
 
 
 
 
 

 
6. Usklađenje stanja izvedenosti infrastrukturnih sustava s postojećim stanjem, te 

planiranim i projektiranim zahvatima, sukladno podacima nadležnih tijela, na 
ukupnom općinskom području. 

7. Usklađenje statusa kulturnih dobara s obzirom na reviziju kulturnih dobara na 
nacionalnoj razini i novi Registar, kao i na trenutno  stvarno stanje. 

8. Usklađenje prostornog plana s propisima zaštite prirode i ekološke mreže. 
9. Revizija obveze izrade urbanističkih planova uređenja, sukladno ZPU. 
10. Revizija odredbi za provedbu za gospodarske i društvene djelatnosti. 
 
Odredbe za provedbu mijenjaju se u cijelosti. 

 
 

Javna rasprava o prijedlogu ID PPUO počet će 04.01.2021. i završiti 18.01.2021. 
godine. 

Javni uvid u Prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Belica 
moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Belica, Kralja 
Tomislava 100, 40319 Belica, svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme, te na web 
stranicama Općine Belica (www.belica.hr). 

Javno izlaganje prijedloga IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Belica organizirat će se u prostorijama Općine Belica, Kralja Tomislava 100, 40319 Belica, 
dana 12.01.2021. g. (utorak) u 13:00 sati. 

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog ID PPUO podnose se u 
pismenom obliku ili se upisuju u knjigu primjedbi izloženoj u općinskim prostorijama, do 
završetka javne rasprave, na adresu: Općina Belica, Kralja Tomislava 100, 40319 Belica s 
napomenom „ZA JAVNU RASPRAVU O IV. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROSTORNOG 
PLANA UREĐENJA OPĆINE BELICA“. 
 

Grafički i tekstualni dijelovi prijedloga IV. izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Belica za javnu raspravu objavljeni su na službenim stranicama 
Općine Belica: www.belica.hr, te na stranicama izrađivača plana: www.urbia.hr. 

 
              za izrađivača IV. ID PPUO 

      Vesna Makovec, dipl.ing.arh.  

http://www.belica.hr/

