
                                                            
REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA SVETI ILIJA 

 
Jedinstveni upravni odjel  
 

KLASA: 350-02/18-01/06 
URBROJ: 2186/08-18-01 
Sveti Ilija, 18.09.2018. 

 
 

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SVETI ILIJA 
- 2. izmjene i dopune - 

 
 

Sukladno članku 102. stavku 1. i članku 103. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 
br. 153/13. i 65/17.), odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade 2. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Sveti Ilija (u daljnjem tekstu: 2. Izmjene i dopune PPUO-a 
ili 2.ID PPUO-a) je nakon provedene javne rasprave obradio mišljenja, očitovanja, primjedbe 
i prijedloge dane u javnoj raspravi, te pripremio  
 
 

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI 
o Prijedlogu 2. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Sveti Ilija 
 

Nositelj izrade 2. ID PPUO-a:                Općina Sveti Ilija, Jedinstveni upravni odjel  
   Osoba odgovorna za provođenje  
   javne rasprave o 2. ID PPUO-a: Ivana Košćak, bacc. oec.             

Izrađivač 2. ID PPUO-a:                    Zavod za prostorno uređenje Varaždinske 
županije 

Odgovorni voditelj izrade 2. ID PPUO-a:      Tanja Martinec, dipl.inž.arh. 
 
 

SADRŽAJ  IZVJEŠĆA:    
1. Podaci iz objave javne rasprave 
2. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj 

raspravi 
3. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog 

2. ID PPUO-a Sveti Ilija prihvaćeni (i koji nisu imali primjedbi na Prijedlog 2. ID 
PPUO-a Sveti Ilija) 

4. Popis sudionika u javnoj raspravi čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe u javnoj 
raspravi na Prijedlog 2. ID PPUO-a Sveti Ilija) nisu prihvaćeni ili su djelomično 
prihvaćeni, s razlozima neprihvaćanja 

5. Popis sudionika u javnoj raspravi čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog 2. 
ID PPUO-a Sveti Ilija nisu razmatrani iz razloga propisanih Zakonom o prostornom 
uređenju 
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PRIVITAK IZVJEŠĆA:  
Akti i drugi dokazi objave javne rasprave, posebne pisane obavijesti o javnoj raspravi, 
zapisnik o javnom izlaganju, mišljenja i očitovanja javnopravnih tijela i dokazi sudjelovanja u 
javnom izlaganju pozvanih sudionika u javnoj raspravi. 
 
 
1. PODACI IZ OBJAVE JAVNE RASPRAVE: 
 

 Provedena je javna rasprava o Prijedlogu 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Sveti Ilija, koji je utvrdio općinski načelnik Zaključkom KLASA: 
350-02/18-02/01, URBROJ: 2186/08-18-01 od 03. kolovoza 2018. godine. 

 
 Javna rasprava s javnim uvidom u  Prijedlog 2. Izmjena i dopuna PPUO-a je trajala 

petnaest dana, od 22. kolovoza do 05. rujna 2018. godine 
 

 Javni uvid u Prijedlog 2. Izmjena i dopuna PPUO-a mogao se obaviti za trajanja javne 
rasprave: 
- svakog radnog dana u prostorijama Općine Sveti Ilija u Svetom Iliji, Trg Josipa 

Godrijana 2, u vremenu od 7,00 do 14,00 sati  
- na mrežnim stranicama Općine Sveti Ilija http://opcina-sveti-ilija.hr/, te na 

oglasnoj ploči nositelja izrade. 
 

 Javno izlaganje Prijedloga 2. Izmjena i dopuna PPUO-a održano je 27. kolovoza 2018. 
godine s početkom u 16:00 sati, u prostorijama Općine Sveti Ilija, Trg Josipa 
Godrijana 2. 
Uvodno izlaganje održao je izrađivač Prijedloga 2. Izmjena i dopuna PPUO-a – Zavod 
za prostorno uređenje Varaždinske županije.  

 
 Sudionici u javnoj raspravi mogli su sudjelovati u javnoj raspravi na sljedeći način:   

- pristupanjem na javni uvid o Prijedlogu 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Sveti Ilija 

- postavljanjem pitanja na javnom izlaganju, na koja usmeno odgovaraju osobe koje 
vode javno izlaganje 

- davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom  izlaganju 
- upućivanjem primjedbi i prijedloga, te mišljenja u pisanom obliku nositelju izrade 

na adresu: Općina Sveti Ilija, Jedinstveni upravni odjel, Trg Josipa Godrijana 2, 
42 214 Sveti Ilija, tijekom trajanja javne rasprave, a najkasnije do zadnjeg dana 
javne rasprave, 05. rujna 2018. godine.  

 
 Oglasom o objavi javne rasprave, odnosno posebnom obavijesti javnopravnim tijelima 

definirani su i sljedeći elementi vezani uz davanje primjedbi, prijedloga i mišljenja: 
- Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu prostornog 

plana u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, 
odnosno mišljenja o primjeni posebnih propisa i/ili dokumenata koji su od 
utjecaja na Prijedlog 2. Izmjena i dopuna PPUO-a. 

- U mišljenju se na Prijedlog 2. Izmjena i dopuna PPUO-a ne mogu postavljati novi 
ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta prostornog 
plana. 

- Mišljenje prema kojemu određeni dio Prijedloga 2. Izmjena i dopuna PPUO-a nije 
u skladu sa zahtjevima javnopravnog tijela mora biti obrazloženo, u suprotnom se 
isto neće razmatrati. 

http://opcina-sveti-ilija.hr/
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- Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku određenom u obavijesti o 
javnoj raspravi, smatra se da je mišljenje dano i da je Prijedlog 2. Izmjena i 
dopuna PPUO-a izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim 
propisima i/ili dokumentima koji su od utjecaja na prostorni plan. 

- Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, neće se 
uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 

 
 Obavijest o provedbi javne  rasprave (javnog uvida i javnog izlaganja)  objavljena  je  

u Večernjem listu br. 19584 od 13. kolovoza 2018., te istog datuma na mrežnim 
stranicama Općine Sveti Ilija http://opcina-sveti-ilija.hr/ i Ministarstva graditeljstva i 
prostornoga uređenja RH http://www.mgipu.hr/. Elaborat Prijedloga 2. Izmjena i 
dopuna PPUO-a stavljen je na javni uvid na oglasnu ploču i mrežne stranice nositelja 
izrade, odnosno Općine Sveti Ilija dana 22.08.2018. godine. 

 
            

2. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI POSEBNOM 
OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI 
 

Nositelj izrade 2. Izmjena i dopuna PPUO-a – Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti 
Ilija, dostavio je sukladno članku 97. Zakona o prostornom uređenju posebnu obavijest o 
održavanju javne rasprave (KLASA: 350-02/18-01/03, URBROJ: 2186/08-18-01 od 13. 
kolovoza 2018. i KLASA: 350-02/18-01/04, URBROJ: 2186/08-18-01 od 13. kolovoza 
2018.) javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima koja su dala ili trebala dati 
zahtjeve za izradu 2. Izmjena i dopuna PPUO-a, kao i ostalim javnopravnim tijelima i 
osobama od kojih su traženi zahtjevi za izradu 2. Izmjena i dopuna PPUO-a, a za koja 
posebnim propisima nije propisana obaveza pribavljanja mišljenja ili suglasnosti, a kako 
slijedi: 
 
A) JAVNOPRAVNA TIJELA ODREĐENA POSEBNIM PROPISIMA KOJA SU DALA ILI 

TREBALA DATI ZAHTJEVE ZA IZRADU 2. IZMJENA I DOPUNA PPUO-a - 
posebnim propisima propisana obaveza pribavljanja mišljenja ili suglasnosti: 

 
 

1. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE:  
a. Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica grada Vukovara 78, 10000 

Zagreb 
b. Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska ulica  2a, 10000 Zagreb 
c. Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Planinska 2a, 10000 Zagreb 

 

2. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za Muru i Gornju Dravu, Međimurska 
26b, 42 000 Varaždin,  

 

3. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Uprava za zaštitu prirode, 
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb 

4. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel 
u Varaždinu, Gundulićeva 2, 42 000 Varaždin  

 

5. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured za zaštitu i 
spašavanje Varaždin, Odjel za zaštitu i spašavanje, Kratka 1/IV, 42000 Varaždin  

6. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA   MREŽNE DJEALTNOSTI, Ulica 
Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb 

 

7. MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb  
 

8. MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za materijalne resurse, Trg kralja Petra Krešimira 
IV br. 1,  10000 Zagreb 

http://opcina-sveti-ilija.hr/
http://www.mgipu.hr/
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B) OSTALA JAVNOPRAVNA TIJELA I OSOBE OD KOJIH SU TRAŽENI ZAHTJEVI 
ZA IZRADU 2. IZMJENA I DOPUNA PPUO-a - posebnim propisima nije propisana 
obaveza pribavljanja mišljenja ili suglasnosti:  

 

9. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Policijska uprava Varaždinska, Služba 
zajedničkih i upravnih poslova,  Ivana Milčetića 10, 42000 Varaždin 

10. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv »Plitvica-Bednja«, 
Međimurska 26b, 42000 Varaždin 

11. HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor 
za razvoj i strateško planiranje, Vončinina 3, 10000 Zagreb, 

12. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE, Gajeva 4, 42000 
Varaždin 

13. HŽ INFRASTRUKTURA  d.o.o. Zagreb, Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb 
14. HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o, Sektor za razvoj, 

investicije i izgradnju, Kupska 4, 10000 Zagreb, 
15. HEP d.d. - Sektor za strategiju i razvoj, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb 
16. HEP - Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb 
17. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Sektor za kapitalne investicije, Ulica grada 

Vukovara 37, 10 000 Zagreb 
18. HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Varaždin, Kratka 3, 42000  

Varaždin  
19. HRVATSKI TELEKOM d.d., Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb 
20. ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o.,Ulica grada Vukovara 269 d, 10000 Zagreb 
21. PLINACRO d.o.o., Savska 88 a, 10000 Zagreb 
22. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, Područni ured za katastar Varaždin, Stanka Vraza 

4, 42000 Varaždin 
23. TERMOPLIN d.d., Vjekoslava Špinčića 78, 42000 Varaždin 
24. VARKOM d.d,,Trg bana Jelačića 15, 42000 Varaždin 
25. ČISTOĆA d.o.o., Ognjena Price  13, 42000 Varaždin 
26. URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI, Služba za gospodarstvo i 

imovinsko - pravne odnose,  Odjel za imovinsko - pravne poslove, poslove rudarstva, 
poljoprivrede i šumarstva, Stanka Vraza 4, 42000 Varaždin  

27. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, Franjevački trg 7, 42000 Varaždin  
a) Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj, 
b) Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove 
c) Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, 
d) Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport, 
e) Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo 

28. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE, Mali plac 1a., 
42000 Varaždin 

29. JU „PRIRODA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE“, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim 
dijelovima prirode na području Varaždinske županije,  Kratka 1, Varaždin, 42000 
Varaždin 

30. AZRA d.o.o., Kratka 1, 42000 Varaždin 
31. HRVASKA GOSPODARSKA KOMORA, Županijska komora Varaždin, Preradovićeva 

17/II, 42000 Varaždin 
32. HRVATSKE ŠUME d.o.o, Uprava šuma, Podružnica Koprivnica, Ivana Meštrovića 28, 

48 000 Koprivnica 
33. HRVATSKE ŠUME d.o.o., Podružnica Koprivnica, Šumarija Varaždin, Augusta Šenoe 

2, 42000 Varaždin 
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34. GRAD VARAŽDIN, Trg Kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin 
35. GRAD NOVI MAROF, Trg hrvatske državnosti 1, 42220 Novi Marof  
36. OPĆINA GORNJI KNEGINEC, Trg dr. Franje Tuđmana 2c, 42204 Turčin 
37. OPĆINA BERETINEC, Trg hrvatskih branitelja 1, 42201 Beretinec. 

 
Uz posebnu obavijest Nositelj izrade dostavio je javnopravnim tijelima i presliku 

oglasa o objavi javne rasprave i adresu web stranice Općine na kojoj se uz objavljen oglas o 
provođenju javne rasprave nalazio kompletan elaborat Prijedloga 2. Izmjena i dopuna PPUO-
a Sveti Ilija. 

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, Upravi poljoprivrede i prehrambene industrije 
i Upravi šumarstva, lovstva i drvne industrije dostavljeni su i dodatni elaborati za potrebe 
izdavanja mišljenja tih tijela. 
 
 

Na javno izlaganje održano 27.08.2018. god. nije se odazvalo niti jedno od 
obaviještenih i pozvanih javnopravnih tijela, te su, osim predstavnika Općine i Izrađivača 2. 
Izmjena i dopuna PPUO-a sudjelovale i dvije zainteresirane osobe i to: 

- ANTUN KUNIĆ i 
- ROBERT BOBEK,  

koji su postavili pitanja vezano uz katastarske čestice u svom vlasništvu.  – 
 
Pisana mišljenja, očitovanja, te primjedbe i prijedloge u propisanom roku do 

05.09.2018. god. dostavila su slijedeća javnopravna tijela: 
 

- HRVATSKE ŠUME d.o.o., Uprava šuma Podružnica Koprivnica (mišljenje) 
- VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske 

poslove (očitovanje) 
- HAKOM – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (mišljenje) 
- ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o. (očitovanje) 
- ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE (očitovanje) 
- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za Muru i Gornju Dravu (mišljenje) 
- TERMOPLIN d.d. Varaždin (primjedbe i dopune) 
- HŽ INFRASTRUKTURA  d.o.o. Zagreb (očitovanje) 
- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA 

VARAŽDINSKA, Služba zajedničkih i upravnih poslova (primjedbe) 
- MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE (mišljenje) 
- HRVATSKE CESTE, Sektor za razvoj i strateško planiranje, Odjel za razvoj i 

planiranje (mišljenje), 
- MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE (odgovor) 

 
Izvan roka je svoje očitovanje dostavilo slijedeće javnopravno tijelo: 

- MINISTARSTVO OBRANE, UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE, Sektor za 
vojnu infrastrukturu, Služba za vojno graditeljstvo i energetsku učinkovitost. 

 
Sva dobivena očitovanja, primjedbe i prijedloge, te mišljenja obradio je odgovorni 

voditelj u suradnji s Nositeljem izrade, te je pripremljeno ovo Izvješće o javnoj raspravi. 
 

Na javnom izlaganju sudjelovale su, osim predstavnika Općine i Izrađivača 2. ID 
PPUO-a i dvije zainteresirane osobe, koje su postavile pitanja vezano uz katastarske čestice u 
svom vlasništvu i to: 
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3. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA SU MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG 2. ID PPUO-a 
SVETI ILIJA PRIHVAĆENI (i koji nisu imali primjedbi na Prijedlog 2. ID PPUO-a SVETI ILIJA)  

4. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG 2. ID PPUO-a 
SVETI ILIJA NISU PRIHVAĆENI ILI SU DJELOMIČNO PRIHVAĆENI, S RAZLOZIMA NEPRIHVAĆANJA 

5.  POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG 2. ID PPUO-a 
SVETI ILIJA NISU RAZMATRANI IZ RAZLOGA PROPISANIH ZAKONOM O PROSTORNOM UREĐENJU 

 
     /Točke prikazane u tablicama/ 
 
Skraćenice u tablicama: 
- Prijedlog 2. ID PPUO-a – Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Ilija 
- ZPU – Zakon o prostornom uređenju (NN 153/15. i 65/17.) 
- PPUO – Prostorni plan uređenja Općine Sveti Ilija 
- JPT – javnopravno tijelo 
 
 
3. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA SU MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG 2. ID PPUO-a SVETI ILIJA PRIHVAĆENI  
    (i koji nisu imali primjedbi na Prijedlog II. Izmjena i dopuna PPUO-a SVETI ILIJA)  

 

R.br. Podnositelj primjedbe/ 
Prijedloga/mišljenja 

Sudjelovanje JPT u 
postupku prema čl. 90. 

ZPU-a / Prijedlozi 
građana u tijeku izrade 

Nacrta prijedloga 

Prihvaćanje 
/neprihvaćanje mišljenja, 
očitovanja primjedbe ili 

prijedloga 

 
Sažetak mišljenja, očitovanja, 

primjedbe ili prijedloga 

 
Obrazloženje 

 
1. HRVATSKE ŠUME d.o.o., 

Uprava šuma Podružnica 
Koprivnica (mišljenje:  
URBROJ: KC-06-18-2505/02 od 
21.08.2018.) 

Temeljem traženja 
Nositelja izrade zahtjevi 

JPT-a dostavljeni 
10.11.2016. i 30.01.2017. 

Mišljenje prema članku 
101. stavku 1. ZPU. 
 
Nema primjedbi. 

Usporedbom s važećim šumsko-
gospodarskim planovima JPT nema 
primjedbi na prijedlog prostorno-
planske dokumentacije 
 

 
- 

 
2. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, 

Upravni odjel za gospodarstvo, 
financije i europske poslove 
(očitovanje:  
KLASA:350-02/18-01/29 
URBROJ: 2186/1-04/1-18-2 
od 20.08.2018.) 

Temeljem traženja 
Nositelja izrade zahtjevi 

JPT-a dostavljeni 
17.11.2016. 

Mišljenje prema članku 
101. stavku 1. ZPU. 
 
Nema primjedbi. 

Uvidom u priloženu i drugu dostupnu 
dokumentaciju utvrđeno je kako 
Varaždinska županija, odnosno 
Upravno tijelo nema nikakvih dodatnih 
prijedloga, niti posebnih zahtjeva koje 
bi trebalo usvojiti pri izradi predmetnog 
plana.  

 
- 
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3. HAKOM – Hrvatska regulatorna 
agencija za mrežne djelatnosti  
(mišljenje: 
KLASA:350-05/16-01/393 
URBROJ: 376-10-18-4 
od 22.08.2018.) 

Temeljem traženja 
Nositelja izrade zahtjevi 

JPT-a dostavljeni 
14.11.2016. 

Mišljenje prema članku 
101. stavku 1. ZPU. 
 
Nema primjedbi. 

Uvidom u dostavljeni prijedlog 2. ID 
PPUO-a za javnu raspravu JPT 
potvrđuje da na isti  nema primjedbi. 

 
- 

 
4. ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o. 

(očitovanje: 
URBROJ: 566532 ZV 
Od 23.08.2018.) 

 

Temeljem traženja 
Nositelja izrade zahtjevi 

JPT-a dostavljeni 
17.11.2016. 

Mišljenje  prema članku 
101. stavku 1. ZPU. 
 
- daju se podaci o OIV 
koridoru mikrovalnih veza 
istovjetni podacima danim u 
zahtjevima i podacima za 
izradu 2. ID PPUO-a  
 
Podaci su već ugrađeni u 
Prijedlog 2. ID PPUO-a, te 
se prijedlog smatra 
usvojenim. 

JPT dostavlja podatke o postojećoj 
infrastrukturi - radijskim koridorima 
koji prelaze preko područja 
obuhvaćenog planom, te se moli da se 
ucrtaju OIV radijski koridori 
mikrovalnih veza prema podacima iz 
dostavljene tablice.  

Podaci o radijskom koridoru su sukladno 
danom zahtjevu za izradu 2. ID PPUO-a od 
19.11.2016. god. odgovarajuće ugrađeni u 
Prijedlog 2. ID PPUO-a.   
U grafički dio Prijedloga 2. ID PPUO-a 
(kartografski prikaz 2a. Infrastrukturni 
sustavi, Pošta i telekomunikacije i energetski 
sustav) već je ucrtan navedeni koridor, te je 
naveden u članku 143. Odredbi za provođenje 
i Obrazloženju 3. ID PPUO-a., poglavlje 
3.5.1. Prometni infrastrukturni  sustav, Javne 
telekomunikacije – str. 70.  
Slijedom navedenog nema potrebe ugradnje 
dostavljenih podataka  u  ID PPUO-a. 

 
5. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA 

CESTE VARAŽDINSKE 
ŽUPANIJE (očitovanje: 
KLASA:350-02/18-01/27 
URBROJ: 2186 -376-09-18-3 
od 27.08.2018.) 

Temeljem traženja 
Nositelja izrade zahtjevi 

JPT-a dostavljeni 
16.11.2016. 

Mišljenje prema članku 
101. stavku 1. ZPU. 
 
Nema primjedbi. 

Pošto nema promjena u odnosu na 
planirano 1. Izmjenama i dopunama 
plana u dijelu koji se odnosi na 
razvrstane ceste (županijske i lokalne) 
JPT nema posebnih zahtjeva. 

 
- 

 
6. HRVATSKE VODE, 

Vodnogospodarski odjel za Muru 
i Gornju Dravu (mišljenje: 
KLASA:350-02/18-01/0000463 
URBROJ: 374-26-1-18-2 
od 27.08.2018.) 

Temeljem traženja 
Nositelja izrade zahtjevi 

JPT-a dostavljeni 
22.11.2016., te 

9.04.2017., 3.03.2017. i  
15.11.2017. 

Mišljenje prema članku 
101. stavku 1. ZPU. 
 
Nema primjedbi. 

Pregledom dostupne dokumentacije 
JPT konstatira da Prijedlog 2. Izmjena i 
dopuna PPUO Sveti Ilija uvažava 
potrebe vodnoga gospodarstva, kako u 
tekstualnom, tako grafičkom dijelu, pa 
u ovoj fazi izrade nema posebnih 
primjedbi.  

 
- 

 
7. HŽ INFRASTRUKTURA  d.o.o. 

Zagreb (očitovanje: 
BROJ i ZNAK: 8424/18, 1.3.1. GI 
od 28.08.2018.) 

 

Temeljem traženja 
Nositelja izrade zahtjevi 

JPT-a dostavljeni 
11.11.2016. i 6.03.2017. 

Mišljenje prema članku 
101. stavku 1. ZPU. 
 
Nema primjedbi. 

Na osnovu Prijedloga 2. ID PPUO 
Sveti Ilija JPT izvješćuje da nema 
primjedbi na isti. 

 
- 
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8. MINISTARSTVO DRŽAVNE 
IMOVINE (mišljenje: 
KLASA: 940-01/18-03/4322 
URBROJ: 535-03-02-03/03-18-03 
od 4.09.2018.) 

 

Temeljem traženja 
Nositelja izrade JPT nije 

dostavilo zahtjeve.  

Mišljenje prema članku 
101. stavku 1. ZPU. 
 
Nema primjedbi. 

JPT daje pozitivno mišljenje na 
prijedlog za javnu raspravu 2. Izmjena i 
dopuna PPUO Sveti Ilija. Temeljem 
uvida u dostavljenu dokumentaciju 
(grafičkog i tekstualnog dijela Plana) 
proizlazi da tržišna vrijednost 
nekretnina u vlasništvu Republike 
Hrvatske nije umanjena. 

 
- 

 
9. HRVATSKE CESTE, Sektor za 

razvoj i strateško planiranje, Odjel 
za razvoj i planiranje (mišljenje: 
KLASA: 350-02/2016-1/206 
URBROJ: 345-212-392-2018-6/SM 
od 5.09.2018). 

Temeljem traženja 
Nositelja izrade zahtjevi 

JPT-a dostavljeni 
30.11.2016. 

Mišljenje prema članku 
101. stavku 1. ZPU. 
 
Nema primjedbi. 

Uvidom u Prijedlog 2. ID PPUO-a 
Sveti Ilija JPZ utvrđuje da je Prijedlog 
plana u skladu s Odlukom o 
razvrstavanju javnih cesta (NN br. 
103/17, 17/18 i 69/18) 

 
- 

 
10. ANTUN KUNIĆ - građanin Prijedlog je uključen u 

detaljnije određenje 
elemenata iz Odluke o 

izradi 2. ID PPUO-a od 
strane Nositelja izrade, 

dano u tijeku izrade 
Nacrta prijedloga  2.ID 

PPUO-a. 

Prijedlog/pitanje prema 
članku 94. stavku 2. ZPU - 
dan u zapisnik na javnom 
izlaganju 2. ID PPUO-a. 
 
Prijedlog je već ugrađen u 
Prijedlog 2. ID PPUO-a. 

Navodi se da obitelj posjeduje parcelu 
u južnom dijelu naselja Krušljevec na 
kojoj su planirali graditi obiteljsku 
kuću, no uvidom u važeći Prostorni 
plan uređenja Općine Sveti Ilija uočeno 
je da se ista nalazi izvan granica 
građevinskog područja. Gospodin 
Kunić Antun postavlja pitanje: „Je li 
Općina Sveti Ilija predmetnim 
Izmjenama i dopunama plana planirala 
proširiti građevinsko područje na tom 
dijelu naselja Krušljevec?“ 

Na pitanje je odgovoreno na javnom 
izlaganju Prijedloga 2. ID PPUO-a 
27.08.2018. god., te je dan na uvid grafički 
prikaz K4b. Građevinsko područje naselja 
Beletinec i Krušljevec iz kojeg je vidljiv 
način proširenja građevinskog područja na 
navedenom prostoru. 

 
11. ROBERT BOBEK - građanin Prijedlozi su dani u tijeku 

izrade Nacrta prijedloga  
2.ID PPUO-a, te su 

razmotreni i prihvaćeni 
od strane Općinskog 

vijeća Općine Sveti Ilija. 
 

Prijedlozi/pitanja prema 
članku 94. stavku 2. ZPU - 
dani u zapisnik na javnom 
izlaganju 2. ID PPUO-a. 
 
Prijedlog je već ugrađen u 
Prijedlog 2. ID PPUO-a. 

Navodi se da su upućeni zahtjevi prema 
Općini Sveti Ilija vezani uz proširenje 
građevinskog područja za čkbr: 
1014/158 k.o. Biškuepc II (u naselju 
Tomaševec Biškupečki) i 1813/2 k.o. 
Sveti Ilija (u naselju Seketin), zbog 
namjere gradnje stambenih objekata te 
postavlja pitanje: „Je li predmetnim 
izmjenama i dopunama plana prošireno 
građevinsko područje na spomenute 
čestice?“ 

Na pitanje je odgovoreno na javnom 
izlaganju Prijedloga 2. ID PPUO-a 
27.08.2018. god., te je dan na uvid grafički 
prikaz K4a. Građevinsko područje naselja 
Sveti Ilija, Žigrovec, Doljan, Križanec, 
Tomaševec Biškupečki i Seketin iz kojeg je 
vidljiv način ugradnje prijedloga u PPUO, 
odnosno proširenja građevinskog područja. 
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4. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG 2. ID PPUO-a SVETI ILIJA NISU PRIHVAĆENI ILI SU 
DJELOMIČNO PRIHVAĆENI, S RAZLOZIMA NEPRIHVAĆANJA 

 
1. TERMOPLIN d.d. Varaždin 

(primjedbe i dopune: 
BROJ: 2582/2018. 
od 28.08.2018.) 

 

Temeljem traženja 
Nositelja izrade zahtjevi 

JPT-a dostavljeni 
10.02.2017. 

Mišljenje prema članku 
101. stavku 1. ZPU. 

 
Primjedba se djelomično 
prihvaća. 

JPT navodi da je prema važećoj 
Metodologiji utvrđivanja iznosa 
tarifnih stavki za distribuciju plina za 
svaku izgradnju nove plinske mreže 
JPT je u obvezi izraditi „studiju 
opravdanosti i zajedno s Planom 
investicija dostaviti u HERA-u, koja 
određuje tarifne stavke za distribuciju 
plina. Zbog toga se izgradnja plinovoda 
koja se planiraju na više lokacija treba 
temeljiti na proračunu stvarno 
potrebnog priključnog kapaciteta 
postojećih i budućih korisnika. Prema 
navedenom Planu izgradnje plinskih 
mreža zaključno s 2021. god. nije 
predviđena izgradnja plinske mreže u 
Općini Sveti Ilija. 
Uz primjedbu je dostavljen grafički 
prikaz postojeće plinovodne 
infrastrukture u Općini Sveti Ilija. 

2. Izmjenama i dopunama Plana zadržani su, 
i prikazani u grafičkom dijelu, planirani 
vodovi lokalnih plinovoda iz važećeg Plana, 
te je omogućeno logično proširenje mreže na 
prostore koji su planirani kao veća proširenja 
građevinskog područja, odnosno za osnivanje 
novih zona namjena (primjerice: nova 
stambena zona u naselju Sveti Ilija, 
gospodarska zona u Tomaševcu 
Buškupečkom, te zona mješovite, pretežito 
stambene namjene u Beletincu. Sama 
realizacija plinoopskrbe ovisit će o realizaciji 
pojedinih novih zona i njihovim realnim 
potrebama za ovim energentom, odnosno 
ovisit će o tehničkim i ekonomskim uvjetima 
i mogućnostima budućih korisnika i  
nadležnog distributera, kako je i definirano 
odredbom članka 146. stavak 5. Planirana 
infrastruktura prikazana u grafičkom dijelu 
plana je orijentacijska, te su moguće 
odgovarajuće prostorne prilagodbe što je 
definirano za svu infrastrukturu u članku 
126. stavcima 2. i 3.  
Planirana proširenja plinske mreže 
(prikazana u grafičkom dijelu i omogućena 
kroz Odredbe za provođenje uz buduću 
detaljniju razradu),  odnose se na duže 
razdoblje od 2021. godine, te ukoliko se 
budućim studijama ocijeni da ta 
infrastruktura neće biti  potrebna, ista se neće 
realizirati. 
U cilju jasnije provedbe izmijenit će se i 
dopuniti čanak 146. stavci od 2. do 5. na 
način da se naglasi orijentacijski karakter 
prikazanih plinovoda, te da se ugradi i izrada 
studije opravdanosti i Plan investicija, kao 
elementi značajni za realizaciju buduće 
izgradnje ove infrastrukture. U skladu s 
dopunama Odredbi za provođenje dopunit će 
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se i Obrazloženje, poglavlje 3.5.2. Energetski 
sustav, Plinoopskrba. 

 
2. MINISTARSTVO 

UNUTARNJIH POSLOVA, 
POLICIJSKA UPRAVA 
VARAŽDINSKA, Služba 
zajedničkih i upravnih poslova 
(primjedbe: 
BROJ:511-14-04/5-4040/2-2018.IK 
od 24.08.2018.) 
 

Temeljem traženja 
Nositelja izrade zahtjevi 

JPT-a dostavljeni 
15.11.2016. 

Mišljenje prema članku 
101. stavku 1. ZPU. 
 
Primjedba se djelomično 
prihvaća. 
 

- Uvažavajući odredbe članka 9. i 10. 
Pravilnika o otpornosti na požar i 
drugim zahtjevima koje građevine 
moraju zadovoljavati u slučaju požara 
(NN br. 29/13. i 87/15.) potrebno je pri 
izradi konkretnije definrati zahtjeve iz 
područja zaštite od požara i eksplozija 
u članku 203. stavak 2., koji se odnose 
na: 
- sigurnosne udaljenosti između 
građevina na parceli i susjednim  
parcelama, udaljenost bazirati na 3 m, a 
unutarnje požarne zidove izvoditi 
najmanje 0,30 m iznad krovne plohe s 
negorivim pokrovom (reakcije na požar 
A1 ili A2-s1d0) ili 0,50 m kod krovne 
plohe s gorivim pokrovom, reakcije na 
požar od E do B. 
- Također treba definirati sigurnosne 
udaljenosti plinskih vodova od 
električnih, vodovodnih i 
kanalizacijskih sustava, što se treba 
bazirati na važećim propisima iz tog 
područja prema uvjetima distributera. 

- Prijedlogom 2. ID PPUO Sveti Ilija 
definirane su međusobne udaljenosti 
građevina uvažavajući propise, osim iz 
područja zaštite od požara i eksplozija, i iz 
područja zaštite od potresa i mogućih zona 
rušenja, te Pravilnika o mjerama zaštite od 
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u 
prostornom planiranju i uređenju prostora 
(NN br. 29/83., 36/85., 42/86. i 30/94.) ZS, 
kao i s obzirom na urbane i krajobrazne 
karakteristike  prostora Općine (vezane 
odredbe članaka 34, 203, 207). 
S druge strane, odredbe navedenog 
Pravilnika o otpornosti na požar primjenjuju 
se kod projektiranja i građenja/rekonstrukcije 
građevina, te se ovom razinom prostornog 
plana može uglavnom uputiti na primjenu 
navedenog propisa, što je ujedno i zakonska 
obveza. 
U cilju jasnijeg određenja u pogledu 
navedenih elemenata zaštite od požara, 
doradit će se na odgovarajući način odredbe 
za provođenje, članci 34., 203. i 207. 
- Vezano uz definiranje sigurnosnih 
udaljenosti plinskih vodova od vodova ostale 
infrastrukture Prijedlogom 2. ID PPUO-a 
definirana je obveza da se pri projektiranju i 
izvođenju pojedinih građevina, vodova i 
uređaja infrastrukture potrebno pridržavati 
posebnih uvjeta nadležnih JPT, važećih 
propisa, kao i propisanih udaljenosti od 
ostalih infrastrukturnih objekata i uređaja, te 
pribaviti suglasnosti ostalih korisnika 
infrastrukturnih koridora, te obveza primjene 
propisanih zaštitnih pojaseva i  međusobnih 
udaljenosti pojedinih infrastrukturnih 
elemenata (članak 126., stavci 7. i 8.). 
Navedena potreba definiranja sigurnosnih 
udaljenosti plinskih vodova od ostalih i 
infrastrukturnih sustava u ovom prostornom 
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planu, bazirana na važećim propisima i prema 
uvjetima distributera, nije dana kao zahtjev 
ovog JPT, te se sukladno članku 101. stavku 
2. Zakona o prostornom uređenju ne može 
tražiti niti u postupku javne rasprave. Takvi 
zahtjevi, ali niti uvjeti, nisu dobiveni od 
nadležnih JPT/distributera za potrebe izrade 
ovih 2. ID PPUO Sveti Ilija. 

 
3. MINISTARSTVO 

POLJOPRIVREDE 
(odgovor:  
KLASA: 350-02/18-01/534 
URBROJ: 525-10/0256-18-2 
od 30.08.2018). 

Temeljem traženja 
Nositelja izrade zahtjevi 

JPT-a dostavljeni 
14.11.2016. 

Mišljenje prema članku 
101. stavku 1. ZPU. 
 
Prijedlog se djelomično 
prihvaća, a dijelom je već 
ugrađen u Prijedlog 2. ID 
PPUO-a. 

JPT obavještava da ukoliko Općina na 
svom području nema osiguranu skrb za 
napuštene i izgubljene životinje 
sukladno Zakonu o zaštiti životinja 
(NN br. 102/17) tada u prijedlogu 2. ID 
PPUO-a treba predvidjeti područje na 
kojem bi se mogli nalaziti objekti za 
smještaj napuštenih i izgubljenih 
životinja. 

Općina je skrb za napuštene i izgubljene 
životinje na svom području osigurala 
sklapanjem ugovora s Udrugom za zaštitu 
životinja „Spas“ iz Varaždina, koja zbrinjava 
napuštene i izgubljene životinje i o njima 
skrbi (posjeduje sklonište na području Grada 
Varaždina). Takva mogućnost predviđena je 
Zakonom o zaštiti životinja ( čl. 62. st. 4. 
Zakona), te Općina na svom području ne 
planira poseban prostor za smještaj 
napuštenih i izgubljenih životinja. Navedeno 
je ugrađeno u Obrazloženje  Izmjena i 
dopuna Plana, poglavlje Izgrađene strukture 
izvan građevinskog područja – str. 40., te će 
se ugraditi i u Odredbe za provođenje, u 
poglavlje 9.2.2. Ostale posebne razvojne i 
druge mjere, Ostale mjere, kroz novi članak 
214.e.  

 

5.  POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG 2. ID PPUO-a SVETI ILIJA NISU RAZMATRANI IZ RAZLOGA 
PROPISANIH ZAKONOM O PROSTORNOM UREĐENJU 

 
1. MINISTARSTVO OBRANE, 

UPRAVA ZA MATERIJALNE 
RESURSE, Sektor za vojnu 
infrastrukturu, Služba za vojno 
graditeljstvo i energetsku 
učinkovitost  
KLASA: 350-02/18-01/151 
URBROJ: 512M3-020201-18-2 od 
13.09.2018. 
(izvan roka) 

Temeljem traženja 
Nositelja izrade zahtjevi  

JPT dostavljeni 
21.11.2016. 

Mišljenje  prema članku 
101. stavku 1. ZPU. 
 
Nema primjedbi. 

Nema primjedbi na Prijedlog  2. ID 
PPUO-a. Konstatira se da na području 
obuhvata predmetne 2. ID PPUO-a 
nema zona posebne namjene niti drugih 
zahtjeva vezano uz zaštitu interesa 
obrane. 

 
- 



Privitak Izvješća o javnoj raspravi o Prijedlogu 2. ID PPUO Sveti Ilija:  

 

AKTI I DRUGI DOKAZI OBJAVE JAVNE RASPRAVE, POSEBNE PISANE 

OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI, ZAPISNIK O JAVNOM IZLAGANJU, 

MIŠLJENJA JAVNOPRAVNIH TIJELA I DOKAZI SUDJELOVANJA U 

JAVNOM IZLAGANJU POZVANIH SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI 

 

Popis akata: 

1. Zaključak načelnika Općine Sveti Ilija o utvrđivanju Prijedloga 2. ID PPUO Sveti 

Ilija za javnu raspravu 

2. Objava javne rasprave - Obavijest objavljena: 

- u Večernjem listu - od 13.08.2018.  

- na mrežnim stranicama Općine Sveti Ilija - od 13.08.2018.  

- na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja - od 

13.08.2018. 

3. Objava Prijedloga 2. ID PPUO Sveti Ilija na mrežnim stranicama Općine – od 

22.08.2018. 

4. Posebne obavijesti o javnoj raspravi dostavljena javnopravnim tijelima – od 

13.08.2018. 

5. Preslike povratnica dostavljenih posebnih obavijesti  o javnoj raspravi, te potvrda 

pošte 

6. Zapisnik s javnog izlaganja - održanog 27.08.2018. god. 

7. Zaprimljena očitovanja, primjedbe i prijedlozi, te mišljenja javnopravnih tijela 

 

Svi navedeni akti i drugi dokazi objave i ostalih aktivnosti provedbe javne rasprave 

sastavni su dio Izvješća o javnoj raspravi, te se u originalu nalaze kod Nositelja izrade 2. ID 

PPUO-a  - Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Ilija, te u kopiji kod izrađivača 2. ID 

PPUO –a, Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije. 
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1. Zaključak načelnika Općine Sveti Ilija o utvrđivanju Prijedloga  

      2. ID PPUO Sveti Ilija za javnu raspravu 
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2. Objava javne rasprave - Obavijest objavljena: 

 

- u Večernjem listu - od 13.08.2018.  
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- na mrežnim stranicama Općine Sveti Ilija - od 13.08.2018.  
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- na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja 

- od 13.08.2018. 

 

 
 



9 

 

3. Objava Prijedloga 2. ID PPUO Sveti Ilija na mrežnim stranicama Općine – od 

22.08.2018. 
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4. Posebne obavijesti o javnoj raspravi dostavljene javnopravnim tijelima – od 

13.08.2018.  

 

5.  
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6. Preslike povratnica dostavljenih posebnih obavijesti  o javnoj raspravi, te 

potvrda pošte 
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7. Zapisnik s javnog izlaganja - održanog 27.08.2018. god. 
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8. Zaprimljena očitovanja, primjedbe i prijedlozi, te mišljenja javnopravnih 

tijela 
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