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Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), članka 49. 
stavka 1. točke 24. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 06/09, 3/13, 4/13-
pročišćeni tekst i 5/14), članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada 
Korčule“ 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Odluke o izradi Usklađenja Prostornog plana uređenja 
Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 2/03, 3/08, 3/11 i 5/11) sa Zakonom o prostornom 
uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) u svrhu određivanja neuređenih dijelova građevinskih područja 
(„Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 04/15), suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja: 
KLASA: 350-02/15-11/50, URBROJ: 531-05-15-4, od 6. studenog 2015. godine, Gradsko vijeće je na 7. 
sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine donijelo  
 
 

O D L U K U 
o donošenju Dopune Prostornog plana uređenja Grada Korčule 

 
I. 

 Donosi se Dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, 
broj 2/03, 3/08, 3/11 i 5/11) radi usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 
153/13) u svrhu određivanja neuređenih dijelova građevinskih područja (u daljnjem tekstu: Dopuna), koju je 
izradila tvrtka Grgurević i partneri d.o.o., Savska cesta 19/III, Zagreb, kao stručni izrađivač. 
 

II. 
Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom: „Dopuna Prostornog plana uređenja Grada 

Kor čule“ , koji se sastoji od: 
1/ osnovnog dijela elaborata pod naslovom: „Dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule 

– Tekstualni dio – provedbene odredbe, Grafički dio – kartografski prikazi“  sljedećeg sadržaja: 
Tekstualni dio – provedbene odredbe;  
Grafi čki dio – kartografski prikazi:  

            4-1a: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja 
            4-1b: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja 
            4-1c: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja 
            4-2: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja 
            4-3: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja 
            4-4a: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja 
            4-4b: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja 
            4-5: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja 
            4-6a: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja 
            4-6b: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja 
            4-6c: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja 
            4-6d: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja 
            4-7: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja 
            4-9: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja 
            4-10: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja 

2/ priloga pod naslovom: „Dopuna Prostornog plana uređenja Grada – Obvezni prilog“ 
sljedećeg sadržaja: 

- evidencija postupka izrade i donošenja prostornog plana. 
 

III. 
Elaborat „Dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule“ u odgovarajućim dijelovima 

zamjenjuje elaborat „Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Korčule“ iz Odluke o donošenju 
izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Korčule („Službeni glasnik Grada 
Korčule“, broj 3/11 i 5/11-isp.). 
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IV. 
Na konačni prijedlog Dopune ishođene su sve potrebne suglasnosti i mišljenja propisana Zakonom o 

prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13). 
 

V. 
Provedbene odredbe navedene u točki II. ove Odluke glase: 
 

Članak 1. 
(1)  U članku 104., stavku (1) podstavak (b) mijenja se i glasi: 
„(b) neposrednom provedbom Plana na područjima za koja sukladno Zakonu o prostornom 

uređenju (NN 153/13) nije obvezna izrada planova užih područja.“ 
 

VI. 
Osnovni dio elaborata pod nazivom: „Dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule – 

Tekstualni dio – provedbene odredbe, Grafički dio – kartografski prikazi“ izrađen je u 6 (šest) 
primjeraka izvornika koji se čuvaju na sljedećim adresama: 

1. jedan primjerak izvornika u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, 
2. jedan primjerak izvornika u Zavodu za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, 

Dubrovnik 
3. jedan primjerak izvornika u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, 

komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule, Korčula, 
4. jedan primjerak izvornika u Gradskom vijeću Grada Korčule, Korčula, 
5. jedan primjerak izvornika u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-

neretvanske županije, Ispostava Korčula, Korčula 
6. jedan primjerak izvornika u Grgurević i partneri d.o.o., Zagreb. 

             Prilozi elaborata pod nazivom: „Dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule sa Zakonom 
o prostornom uređenju – Obvezni prilog“ izrađen je u 2 (dva) primjerka koji se čuvaju na sljedećim 
adresama: 

1. Gradsko vijeće Grada Korčule, 
2. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Zagreb. 

 
VII. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Korčule“. 
 
KLASA: 350-01/15-01/02  
URBROJ: 2138/01-01-15-31  
Korčula, 15. prosinca 2015. 
 
 
                                         PREDSJEDNIK 
                                                                                                                                  GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                                                                                  Joško Cebalo, dipl. iur. 
 


