
 
A  K T E R A C I J A d. o. o. 

 
 

 
 

 
 

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA TURISTIČKE ZONE 

NOVA KRŠLJA (TURISTIČKO NASELJE) 
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Nositelj izrade: 
 

Jedinstveni upravni odjel  
Općine Rakovica 
 

Koordinator nositelja:  Vesna Rastovac, inž.građ. 

 
Izvršitelj: 
 

 
Akteracija d.o.o. 
Matije Divkovića 67 
10090 Zagreb 

Direktor: Ivan Kapović, mag.ing.arch. 
  
  

Odgovorni voditelj: Ivan Kapović, mag.ing.arch. 
  
  

Stručni tim: 
  

Ivan Kapović, mag.ing.arch. 
Nina Kelava, dipl.ing.arh. 
Petar Cigetić, i.g. 
Ana Rajčević, dipl.ing.mat. 
Ivana Najman, dipl.iur. 
Nada Bakula, dipl.oecc., ing.građ. 

 
  

AKTERACIJA d.o.o 1 



 

 

 
Županija: Karlovačka 
Općina:   Rakovica 
Naziv plana: 

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA TURISTIČKE ZONE  
NOVA KRŠLJA (TURISTIČKO NASELJE) 

Odluka o izradi: 
Službani glasnik Općine Rakovica 1/16 

Odluka o donošenju: 
Službani glasnik Općine Rakovica _/17 

Javna rasprava objavljena: 
U  u Večernjem listu 1.3.2017. 

Javni uvid održan: 
od 8.3.2017. do 8.4.2017. 

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: 
 
 
 
 

______________________________ 
Vesna Rastovac, inž.građ. 

 

Pravna osoba koja je izradila plan:  

A   K T E R A C I J A d.o.o. 
    M a t i j e   D i v k o v i ć a   6 7,     Z a  g r e b 

 
Pečat pravne osobe koja je izradila plan: Odgovorna osoba: 

 
 
 
 

______________________________ 
Ivan Kapović, mag.ing.arch. 

 

Odgovorni voditelj:  
 
 
 

______________________________ 
Ivan Kapović, mag.ing.arch. 

 

Stručni tim u izradi plana: 
 

Ivan Kapović, mag.ing.arch. 
Nina Kelava, dipl.ing.arh. 
Petar Cigetić, i.g. 

Ana Rajčević, dipl.ing.mat. 
Ivana Najman, dipl.iur. 
Nada Bakula, dipl.oecc., ing.građ. 

 

Pečat Općinskog vijeća: Predsjednik Općinskog vijeća: 
 
 
 
 

______________________________ 
Zoran Luketić 

 

Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: 
 
 
 
 

______________________________ 
... 

 

Pečat nadležnog tijela: 
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Sadržaj: 
 
1. OBRAZLOŽENJE  
2. ODLUKA O IZRADI  
3. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POŠTIVATI  
4. ZAHTJEVI IZ ČLANKA 90. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU  
5. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI  
6. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA  
7. SAŽETAK ZA JAVNOST  
8. OVLAŠTENJA I UPISI 
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