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4. Na temelju članka 100. i 102. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji („Narodne novine“,
br. 76/07. i 38/09.) i članka 33. točka 19. Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj:
6/09.), Gradsko vijeće Grada Našica, na 7. sjednici od 11. ožujka 2010. godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG
PLANA UREðENJA GRADA NAŠICA

I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Donose se Izmjene i dopune Prostornog plana ureñenja Grada Našica (u daljnjem tekstu:
Izmjene i dopune PPUGN-a).
Razlog je za Izmjene i dopune važećeg Prostornog plana ureñenja Grada Našica („Službeni
glasnik Grada Našica“, broj 11/06.) proširenje eksploatacijskog polja ciglarske gline „Kukljaš“, tvrtke
Slavonija IGM d.d. Našice i proširenje eksploatacijskog polja tehničko-grañevnog kamena „Torine“,
tvrtke Kamenolom Gradac d.d. Gradac Našički, kojima se pristupilo u svrhu omogućavanja daljnje
eksploatacije ciglarske gline, odnosno tehničko-grañevnog kamena.
Članak 2.
Izmjene i dopune PPUGN-a sadržane su u elaboratu „Izmjene i dopune Prostornog plana
ureñenja Grada Našica“, koji je sastavni dio ove Odluke, izrañenom po stručnom izrañivaču, tvrtka
INSTITUT IGH d.d., Zavod za planiranje, studije i zaštitu okoliša pod brojem: 3210-317/09. u veljači
2010. godine, a sadrži:
A)
I.
0.
1.
2.
3.

TEKSTUALNI DIO
OBRAZLOŽENJE
Uvod
Polazišta
Ciljevi prostornog razvoja i ureñenja
Plan prostornog ureñenja

UVOD U ODREDBE ZA PROVOðENJE
II.

ODREDBE ZA PROVOðENJE

B)

GRAFIČKI DIO – KARTOGRAFSKI PRIKAZI

0.
1.0.
1.0.-1
1.0.-2
3.1.
3.1.-1
3.1.-2

Područja izmjena i dopuna
Korištenje i namjena prostora i promet – legenda
Korištenje i namjena prostora i promet (lokacija Torine)
Korištenje i namjena prostora i promet (lokacija Kukljaš)
Uvjeti korištenja i zaštite prostora – prirodna baština, graditeljska
baština, arheološka baština i memorijalna baština – legenda
Uvjeti korištenja i zaštite prostora – prirodna baština, graditeljska
baština, arheološka baština i memorijalna baština (lokacija Torine)
Uvjeti korištenja i zaštite prostora – prirodna baština, graditeljska
baština, arheološka baština i memorijalna baština (lokacija Kukljaš)

1:100 000
1: 25 000
1: 25 000
1: 25 000
1: 25 000
1: 25 000
1: 25 000
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3.2.

3.2.-1

3.2.-2

3.3.
3.3.-1
3.3.-2

C)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Uvjeti korištenja i zaštite prostora – područja primjene posebnih
mjera ureñenja i zaštite i područja i dijelovi primjene planskih mjera
zaštite – legenda
Uvjeti korištenja i zaštite prostora – područja primjene posebnih
mjera ureñenja i zaštite i područja i dijelovi primjene planskih mjera
zaštite (lokacija Torine)
Uvjeti korištenja i zaštite prostora – područja primjene posebnih
mjera ureñenja i zaštite i područja i dijelovi primjene planskih mjera
zaštite (lokacija Kukljaš)
Uvjeti korištenja i zaštite prostora – uvjeti korištenja: tlo, vode i
posebna namjena – legenda
Uvjeti korištenja i zaštite prostora – uvjeti korištenja: tlo, vode i
posebna namjena (lokacija Torine)
Uvjeti korištenja i zaštite prostora – uvjeti korištenja: tlo, vode i
posebna namjena (lokacija Kukljaš)

1: 25 000

1: 25 000

1: 25 000
1: 25 000
1: 25 000
1: 25 000

OBVEZNI PRILOZI
Izvod iz Prostornog plana Osječko-baranjske županije
Izvod iz Prostornog plana ureñenja Grada Našica
Stručne podloge na kojima se temelje prostorno-planska rješenja
Popis sektorskih dokumenata i propisa
Zahtjevi i mišljenja iz članka 79. i članka 94. Zakona o prostornom
ureñenju i gradnji (NN, 76/07. i 38/09.)
Izvješća o prethodnoj i javnoj raspravi
Evidencija postupka izrade i donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana reñenja
Grada Našica
Sažetak za javnost (zaseban prilog)

II.

ODREDBE ZA PROVOðENJE

Članak 3.
U članku 169. Odredbi za provoñenje, iza stavka 5. dodaju se stavci 6., 7. i 8., koji glase:
„Unutar III. zone sanitarne zaštite izvorišta Seona zabranjuju se sljedeće aktivnosti:
- formiranje deponija i odlaganje bilo kakvih otpadaka,
- izgradnja industrijskih i sličnih postrojenja,
- formiranje skladišta nafte, naftnih derivata i bilo kakvih kemikalija,
- eksploatacija mineralnih sirovina,
- formiranje tovilišta,
- izgradnja prometnica bez sustava kontrolirane odvodnje i pročišćavanja oborinskih voda,
- pranje vozila i slične djelatnosti.
Odreñene aktivnosti unutar III. zone sanitarne zaštite izvorišta Seona mogu se dopustiti ako se
hidrogeološkim elaboratom utvrdi da neće biti utjecaja na podzemne vode i istim odrede uvjeti
provoñenja aktivnosti.
Sukladno odredbama Zakona o vodama, za vañenje kamena na području značajnom za vodni
režim i u zonama sanitarne zaštite izvorišta, pored uvjeta propisanih Zakonom o rudarstvu, potrebno
je ishoditi i vodopravnu dozvolu.“
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Članak 4.
Članak 210. mijenja se i glasi:
"Na području Grada Našica nalazi se jedan preventivno zaštićeni arheološki lokalitet, trinaest
arheoloških lokaliteta koji su u postupku preventivne zaštite, te šest evidentiranih arheoloških
lokaliteta iz prapovijesnog i srednjovjekovnog razdoblja.
Preventivno zaštićeni:
"GRADAC NAŠIČKI - "Crni potok", prapovijesno i srednjovjekovno arheološko nalazište"
U postupku preventivne zaštite:
MARTIN – ''Baštine'', antičko i srednjovjekovno arheološko nalazište,
MARTIN – ''Bare'', srednjovjekovno arheološko nalazište,
MARTIN – ''Grbavica I'', srednjovjekovno arheološko nalazište,
MARTIN – ''Grbavica II'', srednjovjekovno arheološko nalazište,
MARTIN – ''Grbavica III'', prapovijesno i srednjovjekovno arheološko nalazište,
MARTIN – ''Grbavica IV'', srednjovjekovno arheološko nalazište,
ZOLJAN - ''Grbavica'', prapovijesno i srednjovjekovno arheološko nalazište,
NAŠICE – ''Šipovac'', prapovijesno arheološko nalazište,
NAŠICE – ''Ul. R. Boškovića'', srednjovjekovno arheološko nalazište,
NAŠICE – ''Ul. R. Boškovića - uz prugu'', srednjovjekovno arheološko nalazište,
MARKOVAC NAŠIČKI – ''Stara Branjevina'', srednjovjekovno arheološko nalazište,
MARKOVAC NAŠIČKI – ''Male Livadke'', srednjovjekovno arheološko nalazište,
MARKOVAC NAŠIČKI – ''Orašje'', prapovijesno i srednjovjekovno arheološko nalazište.
Evidentirani:
GRADAC – ''Bedemgrad'', srednjovjekovno nalazište koje se nalazi unutar područja zaštite
registriranog profanog kulturnog dobra, srednjovjekovnog grada Bedemgrada u Gradcu,
NAŠICE – ''Samostan klarisa'', srednjovjekovno nalazište koje se nalazi unutar zaštićene povijesno
urbanističke cjeline grada Našice (zona I),
NAŠICE – ''Ciglana'', prapovijesno i srednjevjekovno arheološko nalazište,
VUKOJEVCI – ''Jabukovac'', prapovijesno nalazište,
VUKOJEVCI – ''Kelešinac'', prapovijesno nalazište,
VUKOJEVCI – ''Vukojevačka strana'', prapovijesno nalazište.“
Članak 5.
U članku 211. iza riječi "(NN 69/99., 151/03., 157/03.)" dodaje se "i Pravilnikom o
arheološkim istraživanjima (NN 30/05.)."
Članak 6.
U članku 212. stavak 2. riječi "10 cm" zamjenjuju se riječima "40 cm".
U članku 212. stavak 2. iza riječi "Sva izgradnja" dodaju se riječi "i eksploatacija
tehničko-grañevnog kamena".
Članak 7.
U članku 213. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
"Evidentiranom arheološkom lokalitetu "Ciglana" nije definiran položaj i rasprostranjenost.
Radi njegove daljnje identifikacije te otkrivanja i drugih mogućih nalazišta na području Izmjena i
dopuna Prostornog plana ureñenja Grada Našica, kojim se ureñuje proširenje eksploatacijskog polja
ciglarske gline Kukljaš, potrebno je obaviti rekognosciranje terena, detaljno kartiranje i
dokumentiranje, temeljem kojih će se odrediti mjere zaštite nalazišta i nalaza."
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Članak 8.
Članak 214. mijenja se i glasi:
„Takoñer, ukoliko bi se na preostalom području Grada, a time i obuhvata Izmjena i dopuna
Prostornog plana ureñenja Grada Našica, kojim se ureñuje eksploatacijsko polje tehničko-grañevnog
kamena Torine i eksploatacijsko polje ciglarske gline Kukljaš, prilikom izvoñenja grañevinskih ili bilo
kojih drugih zemljanih radova naišlo na arheološko nalazište ili nalaze, radove je nužno prekinuti te o
navedenom bez odlaganja obavijestiti Konzervatorski odjel u Osijeku kako bi se, sukladno odredbama
Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Pravilniku o arheološkim istraživanjima, poduzele
odgovarajuće mjere osiguranja te zaštite nalazišta i nalaza."
Članak 9.
U članku 253. u podnaslovu „a) po posebnom propisu“, pod točkom „Eksploatacija mineralnih
sirovina“ iza alineje 2. dodaju se alineje 3. i 4., koje glase:
- planirano eksploatacijsko polje "Torine 2",
- planirano eksploatacijsko polje "Kukljaš"

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Uvid u Izmjene i dopune PPUGN-a može se izvršiti u službenim prostorijama Grada Našica,
na prvom katu zgrade gradske uprave u Našicama, Pejačevićev trg 7 te na web stranici grada
(www.nasice.hr).
Članak 11.
Izmjene i dopune PPUGN-a izrañene su u 6 (šest) izvornika ovjerenih pečatom Gradskog
vijeća Grada Našica i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Našica.
Jedan izvornik čuva se u pismohrani Grada Našica, a po jedan izvornik, zajedno s ovom
Odlukom, dostavlja se:
- Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog ureñenja i graditeljstva;
- Zavodu za prostorno ureñenja Osječko-baranjske županije;
- Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno ureñenje i zaštitu okoliša Grada Našica.
Dva izvornika, zajedno s ovom Odlukom, dostavljaju se Upravnom odjelu za prostorno
ureñenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada
Našica".
KLASA : 350-01/08-01/04.
URBROJ : 2149/01-02-10-74
Našice, 11. ožujka 2010.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Stjepan Pintarić, mag. ing. aedif., v.r.

