Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj
76/07), članka 174. Odluke o donošenju prostornog plana uređenja Općine Skrad („Službene
novine“ Primorsko-goranske županije br. 19/07) i članka 15. Statuta Općine Skrad („Službene
novine" Primorsko-goranske županije, broj 24/01, 3/06 i 16/06) Općinsko vijeće Općine
Skrad na sjednici održanoj 17. ožujka 2008. godine donijelo je

ODLUKU
O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA (UPU 1) - SKRAD ( N 331-5) I
IZDVOJENOG GRAĐEVNOG PODRUČJA GROBLJA (G3)
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Skrad (UPU 1) Skrad ( N 331-5) i izdvojenog građevnog područja groblja (G3), u daljnjem tekstu: Odluka.
Članak 2.
Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja
naselja Skrad (UPU 1) - Skrad (N 331-5) i izdvojenog građevnog područja groblja (G3) (u
daljnjem tekstu: Plan), obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta
Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja geodetskih podloga,
popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju zahtjeve za izradu prostornog
plana iz područja svog djelokruga, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana,
rokovi za izradu plana, te izvori financiranja Plana.
PRAVNA OSNOVA
Članak 3.
Odluka o izradi Plana se donosi temeljem obveza koje proizlaze iz odredbi Zakona o
prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj: 76/07), članka 76. i članka 78., članka
142. Prostornog plana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 14/00, 12/05uskl., 50/06-isp.), članka 174. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Skrad (u
daljnjem tekstu PPUO Skrad („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 19/07)) i
Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i
standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“ broj 106/98, 39/04, 45/04, 163/04).
OBUHVAT PLANA
Članak 4.
Granica obuhvata Plana određena je u PPUO Skrad, grafičkim dijelom - kartografski
prikaz 3.2. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora (vodozaštitna područja, sanacije,
obuhvati obveznih planova) i kartografski prikaz broj 4.1. Građevinska područja, s
površinom obuhvata 90,2 ha. Grafički prikaz granice obuhvata Plana, mj. 1:5 000, u prilogu
Odluke sastavni je dio Odluke.
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OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA
Članak 5.
U popisnom razdoblju od 1981. godine naselja su se smanjila prema broju stanovnika
za oko 10%. Ne može se očekivati sljedećih godina brži oporavak, odnosno jači rast broja
stanovnika, ako se ne osiguraju potrebni uvjeti razvitka.
Gustoća naseljenosti vrlo je niska, iskazana kroz ruralnu strukturu obiteljskih
građevina. Naselje Skrad ima minimalne i nedostatne javne funkcije, a opremljenost
infrastrukturom je nezadovoljavajuća.
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA
Članak 6.
Ciljevi razvoja u prostoru naselja Skrad su u usklađenju razvitka i razmještaja uslužnih
funkcija, javnih ustanova, uprave i samouprave, gospodarskom razvoju primjerenom
društvenoj i gospodarskoj razvijenosti ovog područja, razvoju turizma integriranom s
revitalizacijom kulturnog identiteta, osiguranjem prostornih uvjeta za ravnomjerniji
gospodarski razvoj i razmještaj stanovništva, te zaštita i oplemenjivanje okoline uz očuvanje
prirodne i ekološke ravnoteže.
POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA
Članak 7.
Utvrditi potrebu izrade određenih stručnih podloga kao podloga za izradu Plana.
NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 8.
Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana uz mogućnost prijedloga
zainteresiranih subjekata.
VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA
Članak 9.
Plan je sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji potrebno izraditi na
topografskoj karti – Hrvatska osnovna karta u mjerilu 1:5 000 (HOK-5) izrađenoj na temelju
aerofotogrametrijskog snimanja iz 1997. godine.
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POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU
ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG
DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI
PROSTORNOG PLANA
Članak 10.
Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe
za izradu prijedloga rješenja prostornog Plana.
Tijela i osobe koja za potrebe izrade predmetnog Plana daju svoje prethodne zahtjeve i
sudjeluju u postupku izrade Plana:
• Županijska uprava za ceste, Rijeka;
• HEP, Elektroprimorje Rijeka, Pogon Skrad;
• HEP, Prijenosno područje Rijeka, Rijeka;
• Hrvatske vode, VGO Rijeka, Rijeka;
• Hrvatska agencija za telekomunikacije, Zagreb;
• HT Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb;
• Komunalac d.o.o. Delnice;
• Javna ustanova Županijski zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,
Rijeka;
• Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Rijeci;
• Upravna tijela županije:
- Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu
- Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze
- Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport
- Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb.
Primjenom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine»
broj 76/07) navedena tijela i osobe pozivaju se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za
izradu Plana.
Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se
moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se
temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.
Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.
ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I
ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA
Članak 11.
Rokovi za izradu plana po sastavnim dijelovima plana:
- Nacrt prijedloga Plana: do 15. srpnja 2008.
- Prijedlog Plana: do 15. studenog 2008.
- Konačni prijedlog Plana: do 31. ožujka 2009.
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ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE
ODOBRAVAJU ZAHVATI
Članak 12.
Ovom se Odlukom zabranjuje svaka izgradnja i rekonstrukcija do donošenja Plana, ali
ne duže od dvije godine od dana stupanja na snagu ove odluke. Dozvoljavaju se samo
rekonstrukcije unutar pojedinih građevina.
IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA
Članak 13.
Sredstva za izradu Plana osigurati će se u Proračunu Općine Skrad za 2008. i 2009.
godinu.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
Odluka će se objaviti u „Službenim novinama" Primorsko-goranske županije.
Odluka će se dostaviti urbanističkoj inspekciji, tijelima i osobama određenim
posebnim propisima.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama"
Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 350-01/08-01/2
Ur.br.: 2112/04-08-01-01
Skrad, 18. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Duško Zatezalo
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