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1. Podaci o objavi i trajanju javne rasprave 

1.1. Mjesto održavanja javne rasprave 
Prijedlog plana izložen je javnom uvidu u vrijeme trajanja rasprave u prostorijama Općine Gradec, Gradec 134, 
10345 Gradec. 

1.2. Datum početka i trajanje javnog uvida u prijedlog plana 
Javni uvid u prijedlog plana održan je od 13.07.2022. do 22.07.2022., svakog radnog dana u vremenu od 8.00 
do 15.00 sati. 

1.3. Mjesto i datum javnog izlaganja 
Javno izlaganje prijedloga plana održano je 13.07.2022. u 10.00 sati u prostorijama Općine Gradec. 

1.4. Rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju primjedbe na prijedlog plana 
Primjedbe na izloženi prijedlog plana mogu se davati do datuma zakljuĉivanja javne rasprave, 22.07.2022. 

2. Popis pozvanih sudionika u javnoj raspravi prema posebnoj obavijesti 
Posebne obavijesti o održavanju javnog izlaganja nacrta plana poslane su na sljedeće adrese: 

1. Ministarstvo prostornog ureĊenja, graditeljstva i državne imovine, Ul. Republike Austrije 20, 10000 
Zagreb; 

2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radniĉka cesta 80, 10000 Zagreb 
3. Zavod za prostorno planiranje Zagrebaĉke županije, Ul. Ivana Rendića 32, 10000 Zagreb 
4. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, 

graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg petra Krešimira IV 1, 10000 Zagreb 
5. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Zagrebu, Mesniĉka 49, 10000 Zagreb 
6. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 
7. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ulica Grada Vukovara 78, Zagreb 
8. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb 
9. Ministartsvo regionalnog razvoja i fondova EU, Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb 
10. MUP PU Zagrebaĉka; Sektor upravnih inspekcijskih i poslova civilne zaštite; Inspektorat unutarnjih 

poslova; Petrinjska 30; 10000 Zagreb 
11. MUP Podruĉni ured civilne zaštite Zagreb, Služba za inspekcijske poslove, Ksaverska cesta 109, 10000 

Zagreb 
12. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za sliv Save, Ul. Grada Vukovara 220, 10000 Zagreb 
13. Hrvatske vode, VGI Bjelovar, Vatroslava Lisinskog 4c, 430000 Bjelovar 
14. Zagrebaĉka županija, Upravni odjel za prostorno ureĊenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Vrbovec, 

Ulica poginulih branitelja 4/1, 10340 Vrbovec 
15. Hrvatske šume, Uprava šuma Bjelovar, Matošev trg 1, 43000 Bjelovar 
16. Hrvatske šume, Uprava šuma Zagreb, V. Nazora 7, 10000 Zagreb 
17. HEP Operator distribucijskog sustava, Gundulićeva 32, 10000 Zagreb 
18. HEP – ODS, DP Elektra Zagreb, Pogon Dgo Selo, Domobranska 14a, 10370 Dugo Selo 
19. HOPS – Hrvatski operator prijenosnog sustava, Kupska 4, 10000 Zagreb 
20. HŽ infrastruktura, Razvoj i investicije, A. Mihanovića 12, 10000 Zagreb 
21. PLINACRO d.o.o., Savske cesta 88 a, 10000 Zagreb; 
22. JANAF d.d., Miramarska 24, 10000 Zagreb; 
23. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, R. F. Mihanovića 9, 10000 Zagreb 
24. HT – Hrvatske telekomunikacije, Sektor za izgradnju, Folnegovićeva 5/V, 10000 Zagreb 
25. Hrvatske ceste, Odjel projektiranja i razvoja, Vonĉinina 3, Zagreb 
26. Županijska uprava za ceste Zagrebaĉke županije, Remetineĉka cesta 3, 10000 Zagreb 
27. Županijske ceste zagrebaĉke županije, Rendićeva 32, 10000 Zagreb 
28. Komunalac Vrbovec d.o.o., Kolodvorska 29, 10340 Vrbovec 
29. Plin Vrbovec d.o.o., Kolodvorska 29, 10340 Vrbovec 
30. Vodoopskrba i odvodnja Zagrebaĉke županije d.o.o., Koledovĉina ulica 1, 10000 Zagreb 
31. Udruženje obrtnika Vrbovec, Križevaĉka 4, 10340 Vrbovec 
32. Susjedni gradovi i općine 
33. Mjesni odbori na podruĉju Općine 
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3. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog 
plana prihvaćeni 
U javnoj raspravi su zaprimljena sljedeća oĉitovanja, prijedlozi i primjedbe koji su prihvaćeni: 
 

zahtjev br. 1.  
PODNOSITELJ: Ivan Kalinski, 10345 Gradec 

18. srpnja 2022.  
(urudžbirano 18. srpnja 2022., KLASA: 350-01/21-01/100, URBROJ: 238-9-02-22-34) 

  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Zahtjev da se na k.ĉ.br. 2240/1 k.o. Gradec u graĊevinskom podruĉju poslovne namjene 
dozvoli dogradnja poslovne zgrade na udaljenosti manjoj od 3 m od susjedne meĊe, tj. na 
meĊi do k.ĉ.br. 2240/2 k.o Gradec. 

  

ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA. 
 
zahtjev br. 2.  
PODNOSITELJ: Zavod za prostorno ureĊenje Zagrebaĉke županije 

KLASA: 350-02/22-02/12, URBROJ: 238/1-126-22-5, od 22. srpnja 2022. 
  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Pregledom elaborata prijedloga Plana u pogledu usklaĊenosti s važećim PPZŽ i drugim 
dokumentima od utjecaja na Plan utvrĊeno je sljedeće:  

1. Prijedlogom Plana utvrĊena su proširenja graĊevinskih podruĉja bez izvršene 
analize izgraĊenosti graĊevinskih podruĉja naselja i izdvojenih graĊevinskih 
podruĉja izvan naselja iz važećeg prostornog Plana te provjere uskladenosti s 
Zakonom o prostornom ureĊenju u pogledu formiranja novih graĊevinskih podruĉja 
naselja te izdvojenih graĊevinskih podruĉja izvan naselja. Prijedlog Plana potrebno 
je uskladiti s ĉlankom 43. stavkom 3., 4. i 6. Zakona. 

2. Prijedlog Plana (ĉlanak 6. Odredbi za provoĊenje), potrebno je uskladiti s PPZŽ-om i 
posebnim propisom u dijelu odreĊivanja graĊevina i površina od državnog i 
podruĉnog znaĉaja.  

3. Prijedlog Plana predlaže se uskladiti s PPZŽ-om u dijelu kojim se odreĊuju uvjeti 
planiranja poljoprivrednih posjeda u funkciji biljne proizvodnje izvan graĊevinskog 
podruĉja. Predlaže se uskladenje ĉlanka 24. Odredbi za provoĊenje s ĉlankom 58. 
Odredbi za provoĊenje PPZŽ-a (korigirati veliĉine posjeda) ako je Općini isto 
povoljnije.  

4. Poglavlje 6. Odredbi za provoĊenje Prijedloga Plana potrebno je dopuniti u skladu s 
ĉlancima 127., 129. i 130. Odluke o donošenju PPZŽ-a (mjere oĉuvanja vrijednosti u 
prostoru kulturnog krajolika 2. odnosno 3. kategorije).  

5. Prijedlog Plana potrebno je uskladiti s PPZŽ-om u dijelu zaštite prostora kulturno-
povijesnog naslijeĊa. Ĉlanak 52. Odredbi za provoĊenje potrebno je uskladiti s 
ĉlankom 135. i 136. PPZŽ-a, te popisom iz tablice C) Kulturna dobra regionalnog 
znaĉenja i evidentirana arheološka baština, Obrazloženja PPZŽ-a (dodati sljedeća 
kulturna dobra: utvrda Siget - srednji vijek - E, župni dvor - E, župna crkva sv. Nikole 
i dvije kapele, srednjevjek. Groblje - E). Navedeno treba izmijeniti i na kartografskom 
prikazu 3.1 Uvjeti korištenja, uredenja i zaštite prostora i u tumaĉu znakovlja. 

6. Prijedlog Plana potrebno je uskladiti s PPZŽ-om u pogledu formiranja graĊevinskih 
podruĉja na podruĉju III. kategorije zaštite prostora, prije davanja mišljenja na 
Konaĉni prijedlog. Radi predloženih proširenja graĊevinskih podruĉja na podruĉju III. 
kategorije zaštite prostora prije izdavanja mišljenja Zavoda o usklaĊenosti Konaĉnog 
prijedloga Plana s PPZŽ-om, potrebno je dostaviti mišljenja nadležnih javnopravnih 
tijela. 

7. Formiranje novog izgraĊenog gradevinskog podruĉja u naselju Haganj u suprotnosti 
je s ĉlankom 87. Odluke o donošenju PPZŽ-a. kojim je odreĊeno da se ne mogu 
formirati nova izdvojena graĊevinska podruĉja naselja na prostorima na kojima 
nema izgraĊenih graĊevina. Iznimno, mogu se za takvu gradnju formirati nova 
izdvojena graĊevinska podruĉja naselja, ako to nije u suprotnosti s ostalim 
odredbama i rješenjima iz ovog Plana. U skladu s navedenim, potrebno je 
obrazložiti formiranje novih izdvojenih dijelova graĊevinskih podruĉja naselja, 
ukoliko su izgraĊena do dana donošenja PPZŽ-a. 

8. Prijedlog Plana potrebno je uskladiti s PPZŽ-om u dijelu oznake planirane kategorije 
vodotoka. U Prijedlogu Plana u Kartografskom prikazu 3.2 Podruĉja posebnih uvjeta 
korištenja potrebno je na karti i u tumaĉu planskog znakovlja brisati oznaku za 
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planiranu kategoriju vodotoka radi usklaĊenja s PPZŽ-om i Zakonom o vodama. 
9. Osim navedene potrebe uskladenja s PPZŽ-om i drugim dokumentima od utjecaja 

na Plan, predlažu se i druga usklaĊenja u svrhu nedvojbene provedbe prijedloga 
Plana. 

  

ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA. 
 
zahtjev br. 3.  
PODNOSITELJ: Zoran Dizdar, 10370 Dugo Selo 

(urudžbirano 19. srpnja 2022., KLASA: 350-01/21-01/100, URBROJ: 238-9-02-22-37) 
  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Zahtjev da se k.ĉ.br. 2361/1 k.o. Gradec ukljuĉi u graĊevinsko podruĉje gospodarske 
namjene za proizvodnju elektriĉne energije iz obnovljivih izvora. 

  

ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA.  
 
zahtjev br. 4.  
PODNOSITELJ: HŽ Infrastruktura; Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova 

Broj i znak: 6201/22, 1.3.1. SK, od 21. srpnja 2022. 
  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Uvidom u Prijedlog Plana utvrĊeno je da su zahtjevi HŽ Infrastrukture poloviĉno 
implementirani. TakoĊer, u tekstualnom dijelu Plana u ĉlanku 6. navodi se netoĉan naziv 
postojeće željezniĉke pruge M201, te je isti potrebno izmijeniti.  
Puni naziv i oznaka željezniĉkih pruga (prema Uredbi o razvrstavanju željezniĉkih pruga (NN 
84/21)) koje prolaze podruĉjem Općine Gradec su:  

 željezniĉka pruga za medunarodni promet M201 (Gyekenyes) - Državna granica - 
Botovo - Koprivnica - Dugo Selo, 

 željezniĉka pruga za lokalni promet L203 Križevci - Bjelovar - Kloštar, 

 željezniĉka pruga za lokalni promet L214 Gradec - Sveti Ivan Žabno.  
 
Isto tako, u ĉlancima 37. i 38. potrebno je izbrisati stavke koji opisuju što je zaštitni pružni 
pojas i zahvate unutar istog, te dodati novi ĉlanak sa tekstom: "Zaštitni pružni pojas je pojas 
koji ĉini zemljište s obje strane željezniĉke pruge odnosno kolosijeka širine po 100 m, 
mjereno vodoravno od osi krajnjega kolosijeka, kao i pripadajući zraĉni prostor. Zaštitni 
pružni pojas ukljuĉuje i infrastrukturni pojas. Unutar zaštitnog pružnog pojasa u postupcima 
izdavanja akata za provedbu dokumenata prostornog ureĊenja odnosno odobravanja 
graĊenja po posebnom propisu potrebno je ishoditi suglasnost i posebne uvjete nadležnog 
javnopravnog tijela - upravitelja željezniĉke infrastrukture". 
U legendama kartografskih prikaza "1. Korištenje i namjena površina" i "2.1. Prometna 
mreža" nije navedena željezniĉka pruga L214, što je potrebno ispraviti. 

  

ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA.  

4. Obrazloženja o očitovanjima, prijedlozima i primjedbama sudionika u javnoj raspravi koji nisu 
prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni 
U javnoj raspravi nije bilo oĉitovanja, prijedloga, primjedbi ili zahtjeva koji nisu prihvaćeni ili su djelomiĉno 
prihvaćeni. 

5. Popis sudionika u javnoj raspravi čija očitovanja nisu sadržavala prijedloge i primjedbe 
U javnoj raspravi zaprimljena su sljedeća oĉitovanja nadležnih tijela koja nisu sadržavala prijedloge i primjedbe: 
 

zahtjev br. 5.  
PODNOSITELJ: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 

10000 Zagreb 
KLASA: 350-05/22-01/146 URBROJ: 376-05-3-22-04, od 13. srpnja 2022. 

  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Uvidom u dostavljeni prijedlog V. Izmjena i dopuna PPUO Gradec za javnu raspravu 
potvrĊujemo da je isti usklaĊen s našim zahtjevima. 

  

ODGOVOR: NEMA PRIMJEDBI 
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Zaključak o utvrđivanju prijedloga plana za javnu raspravu 
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Objava javne rasprave 
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Posebna obavijest o javnoj raspravi – str. 1 
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Posebna obavijest o javnoj raspravi – str. 2 
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Objava javne rasprave na web stranici Općine Gradec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. Izmjene i dopune PPUO Gradec – Izvješće o javnoj raspravi 

11 

 
 

Objava javne rasprave na web stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 
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Objava javne rasprave u „24“ sata 
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Zapisnik o javnom izlaganju – str. 1 
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Zapisnik o javnom izlaganju – str. 2 
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Zapisnik o javnom izlaganju – str. 3 
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Popis prisutnih na javnom izlaganju 
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primjedbe Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije - str. 1 
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primjedbe Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije - str. 2 
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primjedbe Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije - str. 3 
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Mišljenje HAKOM-a 
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Mišljenje Hrvatskog operatora prijenosnog sustava 
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Očitovanje HŽ Infrastrukture – str. 1 
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Očitovanje HŽ Infrastrukture – str. 1 
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Zahtjevi građana 
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Zahtjevi građana 
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Zahtjevi građana 
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Zahtjevi građana 
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Knjiga primjedbi 
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Knjiga primjedbi 


