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1. UVODNE NAPOMENE 

 
 
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17), Urbanistički institut 

Hrvatske d.o.o. i Grad Sveta Nedelja izradili su Izvješće o javnoj raspravi. 

 
Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sveta Nedelja (dalje: 

Plan) održana je od 09.01.2018. do 16.01.2018. godine. 

 
Tijekom javne rasprave prijedlog Plana bio je izložen na javni uvid na oglasnoj ploči u zgradi gradske 

uprave na Trgu A. Starčevića 5. u Svetoj Nedelji te na mrežnim stranicama Grada Sveta Nedelja. 

 
Javno izlaganje je održano 15.01.2018. godine u 15.00 sati, u Gradskoj vijećnici na Trgu A. Starčevića 

5. u Svetoj Nedelji. 

 
Zaključak gradonačelnika Grada Sveta Nedelja je priložen u poglavlju 5. pod točkom 1. 

 
Posebna obavijest o javnoj raspravi s popisom pozvanih sudionika je priložena u poglavlju 5. pod 

točkom 3. 

 
Zapisnik s javnog izlaganja je priložen u poglavlju 5. pod točkom 4. 

 
Na prijedlog Plana nositelju izrade su dostavljene prijedlozi i primjedbe te upisane u Knjigu primjedbi. 

Sve primjedbe, pa i one pristigle izvan roka, su obrađene te na njih dan odgovor i, prema potrebi, 

obrazloženje njihovog djelomičnog prihvaćanja i neprihvaćanja. Rok za dostavu prijedloga i primjedbi 

je bio 16.01.2018. 

 
Pregled svih primjedbi, prema rješenju zahtjeva, je iskazan u poglavlju 3., a pojedinačno u poglavlju 4. 

 
Ukupno je zaprimljeno i obrađeno 59 očitovanja/mišljenja/primjedbi. 
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2. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI POSEBNOM 

OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI 

 

1) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za prometnu infrastrukturu, Prisavlje 14, 

Zagreb 

2) Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ul. Grada Vukovara 

78, Zagreb 

3)  Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnog gospodarstva, Ul. Grada Vukovara 220k, Zagreb 

4) Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Trg kralja Petra 

Krešimira  IV br. 1, Zagreb 

5) Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu 

okoliša, Sarajevska cesta 7, Zagreb 

6) Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu, 

Mesnička 49, Zagreb 

7)  Ministarstvo zaštite okoliša i energetike , Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, Zagreb 

8) MUP-PU Zagrebačka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Inspektorat 

unutarnjih poslova, Petrinjska 30, Zagreb 

9) Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Zagreb, Odjel za 

zaštitu i spašavanje, Capraška bb, Zagreb 

10) Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša - Ispostava 

Sveta Nedelja, Trg A.Starčevica 5, Sveta Nedelja 

11) Zavod za prostorno uredenje Grada Zagreba, Republike Austrije 18, Zagreb 

12) Županijska uprava za ceste, Remetinecka 3, Zagreb 

13) Hrvatske autoceste, Sektor za razvoj i planiranje, Širolina 4, Zagreb 

14) Hrvatske ceste, Sektor za studije i projektiranje, Vončinina 3, Zagreb 

15) HŽ infrastruktura, Razvoj i investicije, Mihanovićeva 12, Zagreb 

16) Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica R. Frangeša Mihanovića 9, Zagreb 

17) Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma - Podružnica Zagreb, Šumarija Samobor, Žumberačka 7, 

Samobor 

18) Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb 

19) HEP, Operator distribucijskog sustava "Elektra Zagreb"- Pogon Samobor, Mlinska 22, Samobor 

20) HEP d.d., Sektor za strategiju i razvoj, Ulica Grada Vukovara 37, Zagreb 

21) HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava, Kupska 4, Zagreb 

22) Vodoopskrba i odvodnja, Služba razvoja i investicija, Sektor vodoopskrbe, Zagrebačka 18, 

Samobor 

23) Vodoopskrba i odvodnja, Sektor odvodnje, Folnegovićeva 1, Zagreb 

24) Montcogim - Plinara d.o.o., Trg Ante Starčevica 2, Sveta Nedelja 

25) Plinacro d.o.o., Savska cesta 88, Zagreb 

26) Energometan - Trg Matice hrvatske 5, Samobor, 

27) Eko-flor d.o.o., Mokrice 180/c, Oroslavlje 

28) Nadlezni mjesni odbori 
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3. TABLICA S KVANTIFICIRANIM POKAZATELJIMA OBRADE PRIMJEDBI 

 
Tablica 1. 

Rješenje zahtjeva Broj podnesaka 

Ukupno podnesenih primjedbi / zahtjeva 59 

Ukupno podnesenih primjedbi / zahtjeva u propisanom roku  55 

Broj prihvaćenih primjedbi 5 

Broj djelomično prihvaćenih primjedbi 6 

Broj neprihvaćenih primjedbi 47+1 

Broj neprihvaćenih primjedbi zbog propusta roka podnošenja - 
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4. ODGOVORI NA PRIMJEDBE U JAVNOJ RASPRAVI 

  

 
 PRIMJEDBE PRIVATNIH I PRAVNIH OSOBA  

 

Red. 
br. 

 
Br./klasa 

Datum spisa  

Prezime i ime - Naziv 
javnopravnog tijela 

k.č. 
Područje 
naselja 

Rješenje 
zahtjeva 

1 
350-02/18-01/01 

15-18-1 
9.01.2018. 

Hajtok Pavao 
2798,2799, 2800, 2796, 2797, 
2809, 2807, 2805, 2803, 2804, 
2801, 2802, 2806 k.o. S. Nedelja   

Brezje NE 

 
Zahtjev:  
-Dio predmetnih čestica prenamijeniti iz građevinskog područja naselja pretežito stambene namjene u gospodarsku 
namjenu poslovnu (K),  
- na dijelu čestica povećati građevinsko područje izdvojene namjene također za gospodarsku namjenu poslovnu (K). 

Odgovor: Ne prihvaća se.  

- S obzirom na Odlukom o izradi Plana određenu prenamjenu današnje zone poslovne u stambenu namjenu 
zatražena prenamjena stambene u poslovnu namjenu nije prihvatljiva. 

- Proširenje građevinskog područja u ovom dijelu obuhvata Plana nije predviđeno Odlukom o izradi Plana. 

2 
350-02/18-01/01 

372-18-
209.01.2018. 

Gabrek-GT d.o.o. i drugi 

5131, 5132, 5150, 5154, 5151, 
5149, 5148, 5147, 5146, 5145, 
5144, 5143, 5142, 5141, 5139, 
5138, 5137, 5161, 5162, 5163, 
5160, 5159, 5158, 5157, 5156, 
5155, 5168, 5169, 5170/1, 5172, 
5173, 5174, 6952, 5178, 5179, 
5180, 5181, 5182, 5183, 5184, 
5185, 5186, 5187, 5188, 5189, 
5190, 5191, 5192, 5193, 5194, 
5195, 5196, 5197, 7014, 5204, 
5205, 5206, 5207, 5208, 5209, 
5210, 5211, 5212, 5213, 5214,  
5215,  k.o. Strmec 

Strmec NE 

 
Zahtjev:  
Na predmetnim česticama formirati građevinsko područje izdvojene namjene, odnosno čestice prenamijeniti u  
gospodarsku namjenu - poslovnu (K). 

Odgovor: Ne prihvaća se.  
Proširenje građevinskog područja u ovom dijelu obuhvata Plana nije predviđeno Odlukom o izradi Plana. 

3 
350-02/18-01/01 

15-18-3 
10.01018. 

Katušić Mladen 
1863, 1876, 1874, 1873, 
1842 
k.o. Sveta Nedelja 

Sveta 
Nedelja 

 
NE 

 
Zahtjev:  
U Prostorni plan ucrtati postojeći put. Zbog konfiguracije terena predlaže da se ucrta jedistvena pješačko – kolna 
površina širine 6m. 

Odgovor: Ne prihvaća se.  

Nije u skladu s Odlukom o izradi Plana. Odlukom o izradi izmjena i dopuna Plana točno su određeni razlozi i ciljevi 
koje treba razmatrati kroz predmetnu izmjenu Plana te ne obuhvaćaju i Vaš zahtjev ucrtavanja kolno-pješačke 
prometne površine. 

4 
350-02/18-01/01 

15-18-4 
10,01.2018 

Katušić Mladen 
2363 
k.o. Rakitje 

Sveta 
Nedelja 

NE 

 
Zahtjev:  
Na predmetnim česticama povećati građevinsko područje izdvojene namjene, odnosno čestice uvrstiti u  
gospodarsku namjenu poslovnu (K). 

Odgovor: Odgovor: Ne prihvaća se.  

Nije u skladu s Odlukom o izradi Plana. Odlukom o izradi izmjena i dopuna Plana točno su određeni razlozi i ciljevi 
koje treba razmatrati kroz predmetnu izmjenu Plana te ne obuhvaćaju i Vaš zahtjev proširenja građevinskog područja 
u ovom dijelu obuhvata Plan. 

5 
350-02/18-01/01 

391-18-6 
11,01.2018 

 M.O. Brezje   DJELOMIČNO 

 
Zahtjev:  
1. Da Grad pronađe odgovarajuću lokaciju, te u što kraćem vremenu sagrade dječji vrtić koji je neophodan, a bio bi 

dostupan  i roditeljima iz okolnih naselja. 
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2. Da se u dogledno vrijeme i s obzirom na financijske mogućnosti sagradi dom za starije i nemoćne osobe pošto je 
i njima potrebno poboljšati uvjete života. 

3. U blizini Brezja se nalazi izvor prirodne tople vode koji je odličan preduvijet za izgradnju  bazena na području  
Brezja, jer je u neposrednoj  blizini. Bazen je obećan  predizbornom  kampanjom pa mole da se i za taj projekt 
naprave preduvijeti ovim  Izmjenama  i dopunama  Prostomog  plana, i da se s obzirom na financijske  
mogućnosti u dogledno vrijeme sagradi. 
 

Odgovor: Djelomično se prihvaća. Vremenski i financijski čimbenici nisu sastavni dio Plana. 

5.1. Planom je već omogućena izgradnja dječjeg vrtića u građevinskom području naselja pretežito stambene 
namjene. 
5.2. Planom je već omogućena izgradnja javnih i društvenih sadržaja u građevinskom području naselja pretežito 
stambene namjene. 
5.3. Planom je već omogućena izgradnja bazena u zonama sporta i rekreacije i u nekim kategorijama građevinskih 
područja.   

6 
350-02/18-01/01 

15-18-7 
11,01.2018 

Ninić Mladen  
3260, 3261 k.o.  
Sveta Nedelja 

Jagnjić Dol NE 

 
Zahtjev:  
Uzimajući u obzir legalizirani objekt na predmetnoj parceli moli da se proširi gradevinsko područje naselja do 
sjeverne međe k.č.br. 3260 po jednakoj dubini kako je sada na k.č.br. 3261. 

Odgovor: Ne prihvaća se.  

Proširenje građevinskog područja u ovom dijelu obuhvata Plana nije predviđeno Odlukom o izradi Plana. 

7 
 

350-02/18-01/01 
15-18-8 

11.01.2018. 
Petravić Ivica   NE 

 
Zahtjev: 
Da se u Mreže elektroničkih komunikacija doda članak. 
1. „Antenske prihvate na legalno sagrađenim građevinama kao i samostalne antenske stupove ne graditi u blizini 

škola, vrtića, dječjih igrališta, domova zdravlja i sličnih ustanova te poštivati sigurnosnu udaljenost od 400 m.“ 
2. U članku 124. stavak 3. brisati formulaciju gdje je omogućeno stavljanje antenskih prihvata u crkvene tornjeve 

kao iznimku. 

Odgovor: Ne prihvaća se.  

Nije u skladu s Odlukom o izradi Plana. Odlukom o izradi izmjena i dopuna Plana točno su određeni razlozi i ciljevi 
koje treba razmatrati kroz predmetnu izmjenu Plana, ali oni ne obuhvaćaju i Vaš zahtjev. 

8 
350-02/18-01/01 

15-18-9 
11.01.2018. 

Coban Mladen 
4731 k.o. Strmec 
Samoborski 

Strmec NE 

 
Zahtjev:  
Navedenu česticu uvrstiti  u građevinsko područje naselja. 

Odgovor: Ne prihvaća se.  

Proširenje građevinskog područja u ovom dijelu obuhvata Plana nije predviđeno Odlukom o izradi Plana. 

9 
350-02/18-01/01 

15-18-10 
11.01.2018. 

Petravić Ivica 
5527, 5528 k.o. Strmec 
Samoborski 

Strmec DJELOMIČNO 

 
Zahtjev:  
Navedene čestice uvrstiti u zonu javne i društvene namjene D. 

Odgovor: Ne prihvaća se.  

Ova promjena namjene nije u skladu s Odlukom o izradi Plana. Odlukom o izradi izmjena i dopuna Plana točno su 
određeni razlozi i ciljevi koje treba razmatrati kroz predmetnu izmjenu Plana, ali oni ne obuhvaćaju i Vaš zahtjev. 

Detaljnije smjernice rješenja parkirališnih potreba daju se u Odredbama za provedbu. 

10 

350-02/18-01/01 
15-18-11 

11.01.2018. 
 

Škrapec Branka 6687, 6688 k.o. Strmec Strmec NE 

 
Zahtjev:  
Navedene čestice uvrstiti  u garđevinsko područje izdvojene namjene - poslovne K. 

Odgovor: Ne prihvaća se.  

Proširenje građevinskog područja u ovom dijelu obuhvata Plana nije predviđeno Odlukom o izradi Plana. 

11 
350-02/18-01/01 

383-18-12 
12.01.2018. 

Poslovni park Zagreb d.o.o.   NE 

 
Zahtjev:  
1. Da se u članku 170. stavak1. tekst „UPU (izmjene i dopune DPU) zone poslovne namjene Sveta Nedelja – 

površina obuhvata 23,83 ha“ - briše.  
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2. Da se u grafičkom prijedlogu plana zemljište između zone K i trase željeznice ne ostavi nedefinirano već da se 
pripoji zoni K. Zemljište je većinom u vlasništvu Poslovnog  park Zagreb d.o.o. 

Odgovor: Ne prihvaća se. 

1. Plan je na snazi i, za razliku od zakonske obveze izrade UPU-a, ne postoji zakonske obveza stavljanja plana 
izvan snage. Detaljnijom planskom dokumentacijom ne rješava se samo pitanje prometnog i komunalnog 
opremanja građevinskog područja već i mnogi drugi, za uređenje, oblikovanje i korištenje prostora bitni 
elementi.(vidi: Zakon o prostornom uređenju: 

Članak  56.  

„(1) U svrhu propisivanja uvjeta provedbe zahvata u prostoru prostorni planovi, ovisno o razini i obuhvatu, sadrže, 
odnosno propisuju prostorne pokazatelje, prostorne standarde, kartografske prikaze namjena prostora, površina, 
odnosno zemljišta, infrastrukturnih koridora, uvjete važne za provedbu prostornog plana, razinu uređenosti naselja, 
mjere zaštite okoliša, zahtjeve zaštite prirode, kulturne baštine i drugih zaštićenih vrijednosti, te druge potrebne 
tekstualne i grafičke dijelove kojima se propisuju uvjeti provedbe zahvata u prostoru, uvjeti i pravila u skladu s 
kojima se u provedbi zahvata u prostoru određuju lokacijski uvjeti.“ 

Članak 62.  

„Prostornim planom lokalne razine užega područja mogu se propisati stroži kvantitativni i kvalitativni uvjeti i mjere za 
provedbu zahvata u prostoru, odnosno viši prostorni standardi od onih propisanih prostornim planom lokalne razine 
širega područja, te se njime ne moraju planirati sve namjene prostora određene prostornim planom širega područja 
kao mogućnost, ako takvih ima.“ 

Članak 80. 

(1) Urbanistički plan uređenja propisuje uvjete provedbe svih zahvata u prostoru unutar svog obuhvata. 

(2) U svrhu propisivanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka urbanistički plan uređenja, uz ostale propisane dijelove, 
obvezno sadrži: 

1. detaljnu podjelu područja na posebne prostorne cjeline s obzirom na njihovu namjenu 
2. prikaz građevnih čestica namijenjenih za građenje, odnosno uređenje površina javne namjene i 
3. druge detaljne uvjete korištenja i uređenja prostora te građenja građevina.“ 

 
Zahvati u obuhvatu trebat će se i nadalje realizirati u jedinstvenoj urbanističkoj koncepciji u kojoj je područje 
pretežito uređeno i izgrađeno, a koja je različita od odredbi za neposrednu primjenu PPUG-a.  
 

2. Do realizacije željezničke pruge i potpunog prometnog opremanja područja između Ul. dr. F. Tuđmana i 
autoceste A3 opravdano je zadržati tampon-zonu kao prostornu rezervu mogućim prometnim potrebama i ne proširiti 
zonu K do (današnje) građevne čestice pruge. 

12 
350-03/18-01/01 

372-18-3 
11.01.2018. 

Grujić obrt, vlasnik Goran 
Grujić  

4254/2, do 4244 k.o. 
Strmec Samoborski 
4250/1, 4250/2, 4249/2 

Orešje NE 

 
Zahtjev:  
Proširiti građevinsko područje naselja u svrhu izgradnje stambeno-poslovnih građevina. 

Odgovor: Ne prihvaća se.  

Proširenje građevinskog područja u ovom dijelu obuhvata Plana nije predviđeno Odlukom o izradi Plana. 

13 
350-03/18-01/01 

372-18-3 
11.01.2018. 

Grujić obrt, vlasnik Goran 
Grujić (PRIMJEDBA JEDNAKA 

PRIMJEDBI br.12.) 

4244, do 4254/2 k.o. 
Strmec Samoborski 
4250/1, 4250/2, 4249/2 
k.o. Strmec Samoborski 

Orešje NE 

 
Zahtjev:  
1. Proširiti građevinsko područje naselja u svrhu izgradnje stambeno poslovnih građevina. 
2. Da ulica Rakitovec u Orešju, širine 9m i duljine 100m izgrađena na kč. br. 4250/1 produlji  za 80m na parcelama  

4250/2 i 4249/2. 

Odgovor: Ne prihvaća se.  

Proširenje građevinskog područja u ovom dijelu obuhvata Plana nije predviđeno Odlukom o izradi Plana. 

14 
350-03/18-01/01 

15-18-4 
11.01.2018. 

Grujić Goran  

4249/2, 4244  
k.o. Strmec Samoborski 
4250/1, 4250/2, 4249/2 
k.o. Strmec Samoborski 

Orešje NE 

 
Zahtjev:  
1. Proširiti građevinsko područje naselja u svrhu izgradnje građevina mješovite namjene, veličine 600 m2. 
2. Da ulica Rakitovec u Orešju, širine 9m i duljine 100m izgrađena na kč. br. 4250/1 produlji  za 80m na parcelama  

4250/2 i 4249/2. 

Odgovor: Ne prihvaća se.  

Proširenje građevinskog područja u ovom dijelu obuhvata Plana nije predviđeno Odlukom o izradi Plana. 
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15 
350-03/18-01/01 

372-18-5 
11.01.2018. 

CONVENTUS d.o.o. 
2317, 2318, 2319, 2321, 
2322 k.o. Rakitje 

Novaki DA 

 
Zahtjev:  
Navedene čestice uvrstiti  u garđevinsko područje izdvojene namjene - poslovne K. 

Odgovor: Prihvaća se. 

Proširenje građevinskog područja u ovom dijelu obuhvata Plana omogućeno je Odlukom o izradi Plana. 

16 
350-02/18-01/01 

15-18-13 
12.01.2018. 

Šeketa Stjepan 3914/3 k.o. Rakitje Novaki NE 

 
Zahtjev:  
Prenamjeniti zemljište iz poljoprivrednog u građevinsko područje naselja.  

Odgovor: Ne prihvaća se.  

Proširenje građevinskog područja u ovom dijelu obuhvata Plana nije predviđeno Odlukom o izradi Plana. 

17 
350-03/18-01/01 

15-18-6 
15.01.2018. 

Franceković Zlatko i drugi 
5653, 5656 i 5657, 
 k.o. Strmec Samoborski 

Strmec NE 

 
Zahtjev: 
Navedene čestice koje trenutačno imaju namjenu P1 - osobito vrijedno obradivo tlo, uvrstiti u građevinsko područje 
naselja kao neizgradeni dio. 

Odgovor: Ne prihvaća se.  

Proširenje građevinskog područja u ovom dijelu obuhvata Plana nije predviđeno Odlukom o izradi Plana. 

18 
350-02/18-01/01 

15-18-14 
15.01.2018. 

Račić Ljubica 3745 k.o. Rakitje Rakitje NE 

 
Zahtjev: 
 Navedenu česticu koja trenutačno ima namjenu P3 – ostala obradiva tla, uvrstiti u građevinsko područje naselja. 

Odgovor: Ne prihvaća se.  

Proširenje građevinskog područja u ovom dijelu obuhvata Plana nije predviđeno Odlukom o izradi Plana. 

19 
350-02/18-01/01 

15-18-15 
15.01.2018. 

Katušić Mladen 2362/30 k.o. Rakitje Brezje DJELOMIČNO 

 
Zahtjev:  
Moli da se u Prostornom planu izmijene granice planirane komunalno-servisne zone jer preko nje postoji pravo 
služnosti, površina se u naravi koristi za kretanje i promet od puta k.č. 4511/1 preko SZ strane k.č. 2362/30 prema 
k.č. 2362/31, 2362/32 i 2362/33, koristi se desetljećima, ali nije evidentirana u katastru niti zemljišnim knjigama.. 

Odgovor: Djelomično se prihvaća dopunom teksta odredbi za provedbu o očuvanju dosadašnje služnosti (npr. uz 
sjeverozapadnu granicu obuhvata zone KS). 

20 
350-02/18-01/01 

15-18-16 
15.01.2018. 

Miholić Slavko 996 k.o. Kerestinec Kerestinec NE 

 
Zahtjev: 
Navedenu česticu koja trenutačno ima namjenu SR – sport i rekreacija, uvrstiti u građevinsko područje naselja.  

Odgovor: Ne prihvaća se.  

Proširenje građevinskog područja u ovom dijelu obuhvata Plana nije predviđeno Odlukom o izradi Plana. 

21 
350-02/18-01/01 

15-18-18 
15.01.2018. 

Butigan Josip 
3177/1 k.o. Sveta 
Nedelja 

Jagnjić Dol NE 

 
Zahtjev:  
Česticu, ili barem dio na kojem je već izgrađena obiteljska stambena zgrada, uvrstiti u građevinsko područje naselja. 
Zgrada ima pravomoćno Rjesenje o izvedenom stanju. 

Odgovor: Ne prihvaća se.  

Proširenje građevinskog područja u ovom dijelu obuhvata Plana nije predviđeno Odlukom o izradi Plana, a 
ozakonjenje bespravne gradnje ne podrazumijeva i proširenje građevinskog područja. 

22 
350-02/18-01/01 

15-18-19 
15.01.2018. 

Hudjek Ivanka 
2824/1 k.o. Sveta 
Nedelja 

Brezje NE 

 
Zahtjev:  
1. Umjesto „prenamjene“ koristiti termin „vraćanje točaka izmjene..“ 
2. Primjedbe na tekstualni dio Plana sa zahtjevom obrazložeja na javnom izlaganju  
3. Primjedba na odredbe čl. 43, st.7; 43a st. 1-3, 49, st 2 
4. Pitanje vremenske dimenzije realizacije Plana. 
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Odgovor:  
1. Ne prihvaća se. Pojam „vraćanje točaka izmjene..“ nije uključen u zakonsku niti podzakonsku terminologiju 

prostornog planiranja pa je korišten priznati termin „promjena namjene“ ili prenamjena“ što je prijedlogom Plana 
uistinu učinjeno. 

2. Djelomično je na navedena pitanja/zahtjeve za pojašnjenjem odgovoreno na javnom izlaganju (tj. na sva 

postavljena pitanja koja jesu predmet ovog Plana odnosno planiranja i koja su, zbog tijeka rasprave, bila 
postavljena).  

3. Ne prihvaća se. Primjedbe se odnose na odredbe važećeg Plana, a ne na prijedlog ovih izmjena i dopuna. 
4. Ne prihvaća se. Vremenski kao ni financijski čimbenici nisu sastavni dio Plana. 

23 
350-02/18-01/01 

15-18-20 
15.01.2018. 

Jedvaj Antun 
6097/2, 6117, 6118  k.o. 
Strmec 

Bestovje NE 

 
Zahtjev:  
Čestice uvrstiti u građevinsko područje. Na parceli 6097/2 žele izgraditi poslovno-stambeni objekat, a na parcelama 
6117 i 6118 praonicu za automobile s pripadajućim montažnim objektom. 

Odgovor: Ne prihvaća se.  

Proširenje građevinskog područja u ovom dijelu obuhvata Plana nije predviđeno Odlukom o izradi Plana, a postojeći 
elementi prometne i komunalne infrastrukture nisu u potpunosti kompatibilni s namjeravanom izgradnjom. 

24 
350-02/18-01/01 

15-18-21 
15.01.2018. 

Vodotehnika d.d. 150 k.o. Rakitje Rakitje DJELOMIČNO 

 
Zahtjev: 
Na predmetnoj čestici predviđena je poslovna namjena (K) s obavezom izrade detaljnog plana uređenja UPU  

(UPU-7). U Prostornom planu uređenja Grada Svete Nedelje na zapadnom dijelu nove zone poslovne namjene (K) 

predvidjeti novu spojnu cestu koja će spajati postojeću Obrtničku ulicu na sjeveru sa novoprojektiranom brzom 
državnom cestom na jugu. 

Odgovor: Djelomično se prihvaća. 

Označit će se načelna planska trasa (s pojašnjenjem u članku 117.a, st. 6) između zone stanovanja i poslovne 
namjene, ali, zbog kategorije planirane državne ceste i nepoznatih njenih visinskih elemenata, nije moguće planirati 
križanje.  

25 
350-02/18-01/01 

372-18-22 
15.01.2018. 

Denona Marko, Denona d.o.o. 
2826/1, 2826/2, 2825 k.o. 
Sveta Nedelja 

Brezje NE 

 
Zahtjev:  
Predloženim izmjenama predmetnih čestica, tj. njihovom prenamjenom iz građevinskog područja izdvojene namjene 
(gospodarska namjena – poslovna K), u građevinsko područje naselja pretežito stambene namjene ima za posljedicu 
da predmentne nekretnine u potpunosti gube svoj gospodarski značaj čime se nanosi ogromna financijska šteta te se 
dira u pravnu stečevinu društva Denona d.o.o. 

Odgovor: Ne prihvaća se. 

Odlukom o izradi izmjena i dopuna Plana točno su određeni razlozi i ciljevi koje treba provesti kroz predmetnu 
izmjenu Plana, a oni obuhvaćaju i prenamjenu zemljišta iz Vašeg zahtjeva. Prenamjenom se mijenjaju uvjeti gradnje 
i korištenja prostora za poslovne sadržaje, ali se oni ne onemogućavaju. 

26 
350-02/18-01/01 

372-18-23 
15.01.2018. 

Denona Gorički Marina, 
Denona d.o.o. 

2826/1, 2826/2, 2825 k.o. 
Sveta Nedelja 

Brezje NE 

 
Zahtjev:  
Predloženim izmjenama predmetnih čestica, tj. njihovom prenamjenom iz građevinskog područja izdvojene namjene 
(gospodarska namjena – poslovna K), u građevinsko područje naselja pretežito stambene namjene ima za posljedicu 
da predmentne nekretnine u potpunosti gube svoj gospodarski značaj čime se nanosi ogromna financijska šteta te se 
dira u pravnu stečevinu društva Denona d.o.o. 

Odgovor: Ne prihvaća se. 

Odlukom o izradi izmjena i dopuna Plana točno su određeni razlozi i ciljevi koje treba provesti kroz predmetnu 
izmjenu Plana, a oni obuhvaćaju i prenamjenu zemljišta iz Vašeg zahtjeva. Prenamjenom se mijenjaju uvjeti gradnje 
i korištenja prostora za poslovne sadržaje, ali se oni ne onemogućavaju.  

27 
350-02/18-01/01 

372-18-25 
15.01.2018. 

Denona d.o.o. 
2826/1, 2826/2, 2825 k.o. 
Sveta Nedelja 

Brezje NE 

 
Zahtjev:  
Protive se promjeni namjene na predmetnim česticama prenamjena iz građevinskog područja izdvojene namjene 
(gospodarska namjena – poslovna K), u građevinsko područje naselja pretežito stambene namjene i traže da 
namjena ostane poslovna K.  

Odgovor: Ne prihvaća se. 

Odlukom o izradi izmjena i dopuna Plana točno su određeni razlozi i ciljevi koje treba provesti kroz predmetnu 
izmjenu Plana, a oni obuhvaćaju i prenamjenu zemljišta iz Vašeg zahtjeva.  
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28 
350-02/18-01/01 

372-18-24 
15.01.2018. 

Boris Prevendar, Arex d.o.o. 
2826/1, 2826/2, 2825 k.o. 
Sveta Nedelja 

Brezje - 

 

Zahtjev:  
Primjedba na Prijedlog VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sveta Nedelja.   

Odgovor: – budući da ništa drugo ne piše u zahtjevu, odgovor nije moguć. 

29 
350-02/18-01/01 

372-18-26 
15.01.2018. 

Boris Prevendar, Arex d.o.o. 

2826/2 k.o. Sveta 
Nedelja 
261 k.o. Sveta Nedelja- 
Zona 1 

 DJELOMIČNO 

 
Zahtjev:  
1. Za k.č. br. 2826/2 - na parceli je sagrađen legalan poslovni objekt pa i zona treba ostati poslovna (K).  
2. Za k.č. br. 261- izdana je lokacijska dozvola za izgradnju i treba ukinuti novi put koji je nastao izvan Odluke o 

izradi Izmjena i dopuna plana. 
3. Za točku 11.3. iz Sažetka za javnost - nema nikakvog obrazloženja zašto se mijenja ono što je promijenjeno u  
       V. Izmjenama i dopunama plana i što je prošlo i javnu raspravu, usvojeno i promijenjeno - treba ostati bez cesta 

koje su ukinute V. Izmjenama i dopunama plana.  

4. 4.    Neusklađenost trasa vodovoda. 
5. Neuslađenost provedenih parcelacija. 
6. Izmjena obaveza izrade UPU Poslovne zone Sveta Nedelja - izbaciti iz članka 170. 

 Odgovor:  
1. Ne prihvaća se. Legalno sagrađena građevina zadržava svoju namjenu bez obzira na izmjene prostornog 

plana. 
2. Prihvaća se brisanje dijela planiranog produžetka Obrtničke ulice (iako navod da je izdana lokacijska dozvola 

nije dokazan). Ne prihvaća se navod da je ucrtan izvan odluke o izradi jer je „preispitivanje i korekcija trasa 

planiranih prometnica“ navedena u čl. 3. Odluke o izradi Plana.  
3. Djelomično se prihvaća. Izmjena sukladna čl. 3., točki 11. Odluke o izradi Plana i podatcima koje je dostavio 

Nositelj izrade. Brisanje detaljne prometne mreže je planerski opravdano, ali je, nakon preispitivanja prikaza 
prometne mreže u cijelom PPUG-u zaključeno da je i u obuhvatu UPU-a radne zone Sv. Nedelja opravdano dati 
podatke tog plana uz brisanje planiranog produžetka Obrtničke ulice (zbog podnesene primjedbe). 

4. Ne prihvaća se. Izmjena trase vodovoda nije u skladu s Odlukom o izradi Plana. 
5. Ne prihvaća se. Nepostojanja zabrane izdavanja akata za gradnju uvjetuje stalnu promjenu u DKP-u.  
6.  Ne prihvaća se. Zahvati u prostoru mogući su nakon što se područje više ne smatra neuređenim, ali detaljno i  

interdisciplinarno osmišljen prostor (pogotovo temeljem DPU-a) treba očuvati svoje specifične i vrijedne 
urbanističko-arhitektonske osobitosti, a to je moguće samo primjenom odredbi plana po kojem je izgrađen. 
Zakonska obveza stavljanja plana izvan snage ne postoji. Zahvat u odredbu članka 170. bio bi moguć poradi 
razdvajanja podataka o postojećim planovima koji se zadržavaju, ali nije predmet ovih izmjena i dopuna. 

30 
350-02/18-01/01 

15-18-27 
15.01.2018. 

Milanja Jurica   NE 

 

Zahtjev:  
1. Umjesto „prenamjene“ koristiti termin „vraćanje točaka izmjene..“ 
2. Primjedbe na tekstualni dio Plana sa zahtjevom obrazložeja na javnom izlaganju  
3. Primjedba na odredbe čl. 43, st.7; 43a st. 1-3, 49, st 2 
4. Pitanje vremenske dimenzije realizacije Plana. 

Odgovor:  
1. Ne prihvaća se. Pojam „vraćanje točaka izmjene..“ nije uključen u zakonsku niti podzakonsku terminologiju 
prostornog planiranja pa je korišten priznati termin „promjena namjene“ ili prenamjena“ što je prijedlogom  Plana 
uistinu učinjeno. 
2. Djelomično je na navedena pitanja/zahtjeve za pojašnjenjem odgovoreno na javnom izlaganju (tj. na sva 
postavljena pitanja koja jesu predmet ovog Plana odnosno planiranja i koja su, zbog tijeka rasprave, bila 
postavljena).  
3. Ne prihvaća se. Primjedbe se odnose na odredbe važećeg Plana, a ne na prijedlog ovih izmjena i dopuna. 
4. Ne prihvaća se. Vremenski kao ni financijski čimbenici nisu sastavni dio Plana. 

31 
350-02/18-01/01 

15-18-28 
15.01.2018. 

Novačić Jurica 3316, 3315/1 k.o.Rakitje Rakitje NE 

 

Zahtjev:  
Za predmetne čestice traži da se ¾ ili koliko je dovoljno stavi unutar granica građevinskog područja naselja s ciljem 
izgradnje stambeno - poslovnog objekta cca 300m2 . Napominje da je parcela prije bila građevinska. 

Odgovor: Ne prihvaća se.  

Proširenje građevinskog područja u ovom dijelu obuhvata Plana nije predviđeno Odlukom o izradi Plana. 
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32 
350-02/18-01/01 

15-18-29 
15.01.2018. 

Debelec Ljiljana 3316, 3315/1 k.o.Rakitje Rakitje NE 

 

Zahtjev:  
Za predmetne čestice traži da se ¾ ili koliko je dovoljno stavi unutar granica građevinskog područja naselja s ciljem 
izgradnje stambeno-poslovnog objekta cca 300m2 . Napominje da je parcela prije bila građevinska. 
 

Odgovor: Ne prihvaća se.  

Proširenje građevinskog područja u ovom dijelu obuhvata Plana nije predviđeno Odlukom o izradi Plana. 

33 
350-02/18-01/01 

15-18-30 
15.01.2018. 

Kelečić Miroslav 2368 k.o. Rakitje Rakitje NE 

 
Zahtjev:  
Navedenu česticu koja trenutačno ima namjenu P2 - vrijedno obradivo tlo, uvrstiti unutar granica građevinskog 
područja izdvojene namjene - gospodarska namjena - poslovna K.  

Odgovor: Ne prihvaća se.  

Proširenje građevinskog područja u ovom dijelu obuhvata Plana nije predviđeno Odlukom o izradi Plana. 

34 
350-02/18-01/01 

383-18-31 
15.01.2018. 

Lidl Hrvatska d.o.o.k.d. 461/1 k.o. Rakitje  NE 

 
Zahtjev:  
1. Kartografski prikazi 2.1.2 Elektroenergetika i 1.1.4. Građevinska područja prikazuju kako dalekovod D 30kV 

prelazi preko k.č.br. 461/1. Obzirom do u naravi predmetni dalekovod nije u funkciji, tj. prema njihovim 
saznanjima radi se o napuštenom 30kv zračnom dalekovodu žele ga ukinuti. Nadalje, obzirom da članak 131.(1) 
definira  građevni pravac  od 15m za dalekovod  D 30 kV iz navedenog bi se moglo protumačiti kako gradnja na 
k.č. 461 /1  nije moguća. Kako preko k.č.461 /1  ne prelazi dalekovod mole da se iz predmetnog plana isprave 
kartografski prikazi, odnosno da se u Odredbama za provedbu implementiraju odredbe  kojima se ne 
onemogućuje gradnja na k.č.461 /1 zbog dalekovoda. 

2. Čl. 84 st. 6 definira kriterij kojim se za izdvojena područja gospodarske namjene uvjetuje da se „minimalno 20% 
površine čestice imo urediti kao parkovno zelenilo na prirodnom tlu uz obovezno ozelenjavonje prednjeg dijela 
čestice zelenilom (visokim)“. U cilju ostvarivanja mogućnosti realizacije investicije izgradnje diskontne trgovine 
prehrambenim i neprehrambenim proizvodima predlažu da se planom omogući zadovoljavanje uvjeta zelenila 
djelomično putem travnatihih opločnika/travnatih rešetki na prometno-parkirnim površinama.Takoder predlažu da 
se prijedlog obaveznog ozelenjavanja prednjeg dijela čestice visokim zelenilom ograniči (izbacivanjem odredbe 
„visokim“), odnosno alternativno na drugi  način da ne predstavlja prepreku pri realizaciji predmetnog projekta. 

3. Čl. 118 definira kriterij po kojim se treba osigurati po jedno parkirališno-garažno mjesto za trgovočke sadržaje i   
robne kuće na 20m2 građevinske bruto površine. Obzirom da planiraju izgradnju diskontne trgovine 
prehrambenih i neprehrambenih proizvoda ova odredba predstavlja ograničavajući uvjet za realizaciju istoga. 
Predlažu da se odredba o potrebnom broju porkirnih mjesta definira na način da je za trgovine prehrambenih i 
neprehrambenih proizvodima potrebno osigurati 1 parkirno mjesto na 30 m2 GBP-a, odnosno alternotivno da se 
odredba o broju parkirnih  mjesta za trgovine prehrambenih i neprehrombenih proizvoda definira po povšini 
prodajnog prostora unutar građevine (na način da se definira obaveza 1PM na 15-20 m2 prodajnog prostora ili 
alternativno na drugi način kojim bi se omogućila realizacija moderne zgrade okvirne veličine 2100m2 GBP-a. 

 

Odgovor: Ne prihvaća se.  

Nije u skladu s Odlukom o izradi Plana. Odlukom o izradi izmjena i dopuna Plana točno su određeni razlozi i  ciljevi 
koje treba razmatrati kroz predmetnu izmjenu Plana, ali oni ne obuhvaćaju i Vaš zahtjev. Također valja napomenuti 
da svaka lokacija u prostoru ima svoje datosti i pri odabiru treba tražiti onu lokaciju kojoj je projekt primjeren. 

35 
350-02/18-01/01 

15-18-32 
15.01.2018. 

Galic Mihael 
6936 k.o. Strmec 
Samoborski 

Strmec NE 

 
Zahtjev:  
Navedenu česticu uvrstiti unutar granica građevinskog područja izdvojene namjene - gospodarska namjena –  
poslovna (K). Žele premjestiti radionicu i proširiti djelatnost (popravak motornih vozila). 

Odgovor: Ne prihvaća se.  

Proširenje građevinskog područja u ovom dijelu obuhvata Plana nije predviđeno Odlukom o izradi Plana. 

36 
350-02/18-01/01 

15-18-33 
15.01.2018. 

Galic Mihael 
6685 k.o. Strmec 
Samoborski 

Strmec NE 

 
Zahtjev:  
Navedenu česticu uvrstiti unutar granica građevinskog područja izdvojene namjene - gospodarska namjena - 
poslovna (K). Žele premjestiti radionicu i proširiti djelatnost (popravak motornih vozila). 

Odgovor: Ne prihvaća se.  

Proširenje građevinskog područja u ovom dijelu obuhvata Plana nije predviđeno Odlukom o izradi Plana. 
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37 
350-02/18-01/01 

15-18-34 
15.01.2018. 

Galic Mihael 
2003 k.o. Strmec 
Samoborski 

Strmec NE 

 
Zahtjev:  
Navedenu česticu iz granica građevinskog područja naselja uvrstiti u građevinsko područje izdvojene namjene - 
poslovne (K). Žele premjestiti radionicu i proširiti djelatnost (popravak motornih vozila). Mole da se uredi prilaz do 
čestice iz ulice Čuvela. 

Odgovor: Ne prihvaća se.  

Proširenje građevinskog područja poslovne namjene u ovom dijelu obuhvata Plana nije predviđeno Odlukom o 
izradi Plana. 

38 
350-02/18-01/01 

15-18-35 
15.01.2018. 

Galic Mihael 2362/40 k.o. Rakitje Brezje NE 

 
Zahtjev:  
Navedenu česticu uvrstiti unutar granica građevinskog područja izdvojene namjene - gospodarska namjena - 
poslovna (K). Žele premjestiti radionicu i proširiti djelatnost (popravak motornih vozila). 

Odgovor: Ne prihvaća se.  

Proširenje građevinskog područja u ovom dijelu obuhvata Plana nije predviđeno Odlukom o izradi Plana. 

39 
350-02/18-01/01 

15-18-36 
16.01.2018. 

Petravić Ivica   DJELOMIČNO 

 
Zahtjev:  
U prostornom planu Grada Svete Nedelje u kartografskom prikazu korištenja i namjene prostora - pošta i elektroničke 
Komunikacije, prikazani su i ucrtani objekti koji su nelegalni i za koje postoji pravomoćno, konačno i izvršno rješenje 
o uklanjanju i koji su u suprotnosti sa prostornim planom Zagrebačke županije.Ti objekti se pojavljuju u Županijskom 
planu gdje je moguće da je došlo do propusta jer su objekti evendentirani, a u suprotnosti su sa tekstualnim dijelom 
Prostornog plana Županije.Stoga predlaže da Gradsko vijeće donese odluku da se pokrene postupak prema Županiji 
da se ovaj protuzakonit čin ispravi u što kraćem roku. 

Odgovor: Zahtjev nije u skladu s Odlukom o izradi Plana. Odlukom o izradi izmjena i dopuna Plana točno su 
određeni razlozi i ciljevi koje treba razmatrati kroz predmetnu izmjenu Plana, ali oni ne obuhvaćaju i Vaš zahtjev. 

No, budući da je Nositelj izrade Plana upoznat s problematikom (vidi Rješenje priloženo zahtjevu) očekivati je 
predloženu aktivnost. 

40 
350-02/18-01/01 

372-18-37 
16.01.2018. 

CONVENTUS d.o.o. 
2317, 2318, 2319, 2321, 
2322 k.o. Rakitje 

Brezje DA 

 
Zahtjev:  
Navedene čestice uvrstiti  u garđevinsko područje izdvojene namjene - poslovne K (kao prim. br. 15.). 

Odgovor: Prihvaća se. 

Proširenje građevinskog područja u ovom dijelu obuhvata Plana omogućeno je Odlukom o izradi Plana. 

41 
350-02/18-01/01 

372-18-38 
16.01.2018. 

Trgo fortuna d.o.o. 
5408/1, 5409, 5421  
k.o. Sveta Nedelja 

Kerestinec NE 

 
Zahtjev:  
Predmetne čestice prenamijeniti iz građevinskog područja naselja pretežito stambene namjene u gospodarsku 
namjenu poslovnu (K) jer se u pretežito stambenoj namjeni ne mogu širiti.  

Odgovor: Ne prihvaća se.  

Formiranje/prenamjena u izdvojeno građevinsko područje izvan naselja poslovne namjene (K) u ovom dijelu 
obuhvata Plana nije predviđeno Odlukom o izradi Plana. Poslovna namjena je, pod definiranim uvjetima gradnje, 
omogućena i u građevinskom području naselja pretežito stambene namjene. 

42 
350-02/18-01/01 

15-18-39 
16.01.2018. 

Žuti Ljiljana 
4958 i druge čestice, 
Sveta Nedelja 

Kerestinec NE 

 
Zahtjev:  
1. Čestice iz grafičkog priloga uvrstiti u u gospodarsku namjenu poslovnu (K). 
2. Smatra da za definirana područja za koje treba donijeti UPU-e nije prezentirana dinamika izrade i da će ti 

postupci zakočiti aktivnosti poduzetnika za dulje vrijeme. 

Odgovor: Ne prihvaća se.  

1. 1. Formiranje novog izdvojenog građevinskog područja gospodarske namjene u ovom dijelu obuhvata Plana nije 
predviđeno Odlukom o izradi Plana. Ukupna površina građevinskih područja nije rezultat samo opredjeljenja Grada 
Sv. Nedelja, već ograničenja koja utvrđuje Prostorni plan Zagrebačke županije pa na toj razini treba započeti 
promjene. 

2. 2. Dinamiku izrade UPU-a ne diktira samo gradska odluka i gradski proračun, već i interes stvarnih investitora koji, 
temeljem zakonskih odredbi, sami smiju financirati izradu UPU-ova i ostalo uređenje građevinskog zemljišta. 

3.  
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43 
350-02/18-01/01 

15-18-40 
16.01.2018. 

Žugec Ljudevit 3744, ko.o. Rakitje Rakitje NE 

 
Zahtjev:  
Navedene čestice, koje trenutačno imaju namjenu P3 – ostala obradiva tla, uvrstiti unutar granica građevinskog 
područja naselja. 

Odgovor: Ne prihvaća se.  

Proširenje građevinskog područja naselja nije predviđeno Odlukom o izradi Plana. 

44 
350-02/18-01/01 

372-18-41 
16.01.2018. 

Iveković Robert 
432, k.o. Sveta Nedelja – 
Zona 1 

Sveta 
Nedelja 

NE 

 
Zahtjev:  
Predlažu ukidanje planirane ceste koja ne služi ničemu, jer vlasnici iza imaju pristupe iz Obrtničke ulice, Industrijske i 
Gospodarske ulice. 

Odgovor: Ne prihvaća se.  

Navedena dionica dio je prometnog i infrastrukturnog rješenja šireg područja, i nije ju moguće ukinuti samo poradi 
zemljišta koje, na malom dijelu trase, ima i druge mogućnosti pristupa ili komunalnog opremanja.  

45 
350-02/18-01/01 

15-18-42 
16.01.2018. 

Klemenčić Damir 
961, 960 k.o. Kerestinec 
– Zona 1 

Kerestinec NE 

 
Zahtjev:  
Dio čestice 661 prenamijeniti iz građevinskog područja naselja pretežito stambene namjene u gospodarsku namjenu 
poslovnu (K), a na dijelu čestice 661 i cijeloj čestici 960 proširiti građevinsko područje izdvojene namjene, također 
gospodarska namjena poslovna (K).  

Odgovor: Ne prihvaća se.  

Prenamjena građevinskog područja naselja pretežito stambene namjene u poslovnu namjenu i novo građevinsko 
područje poslovne namjene na kontaktnom prostoru zaštićenog kulturnog dobra (dvorac Erdoedy) i područja 
kultiviranog krajobraza nije predviđeno Odlukom o izradi Plana niti je u skladu s ciljevima zaštite prostora. 

46 
350-02/18-01/01 

15-18-44 
16.01.2018. 

Hudjek Ivanka 
2824/1 k.o. Sveta 
Nedelja 

Brezje NE 

 
Zahtjev:  
1. Dostavlja dokaze o bespravnoj gradnji na k.č.br. 2826/2 k.o. Sv. Nedelja 
2. Daje primjedbe na odredbe za provedbu i/ili traži njihovo obrazloženje (kao primjedba br. 22.) 

Odgovor: Ne prihvaća se.  

1. Legalitet izgradnje nije predmet ovoga Plana. 
2. Odgovori kao na primjedbu br. 22. iste podnositeljice. 

  
PRIMJEDBE JAVNOPRAVNIH TIJELA 

 

47 
350-02/17-01/01 

373-18-121 
16.01.2018. 

HRVATSKE ŠUME   NE 

 

Zahtjev:  
1. U Odredbama za provedbu članak 32.(2) „Šumama gospodare Hrvatske šume d.o.o., UŠP Zagreb, šumarija 

Samobora“  
-  treba pisati – šumama u državnom vlasništvu, budući da Hrvatske šume d.o.o. ne gospodare šumama u  
privatnom vlasništvu, a koje su većim dijelom zastupljene na području Grada Sveta Nedelja.  

2. U Odredbama za provedbu 3.3. Poljoprivreda, stočarstvo, šumarstvo članak 89. (1)  „......... isključivo prema čl. 
47. Zakona o šumama“ 
-  treba pisati - čl. 37. Zakona o šumama jer se navedeni članak odnosi na gradnju objekata u šumi. 

Odgovor: Ne prihvaća se. 

 Zahtjev nije u skladu s Odlukom o izradi Plana. Odlukom o izradi izmjena i dopuna Plana točno su određeni razlozi i   
ciljevi koje treba razmatrati kroz predmetnu izmjenu Plana, ali oni ne obuhvaćaju i Vaš zahtjev. 

48 
350-02/18-01/01 

511-19-25/1-18-45 
17.01.2018. 

MUP-PU ZAGREBAČKA 

Inspekcija zaštite od požara 
  DA 

 

Zahtjev:  
Potrebno je predvidjeti sljedeće 
1. Osigurati vatrogasne prilaze i površine za  operativni rad  vatrogasne tehnike  u  skladu s odredbama Pravilnika 

o uvjetirna za vatrogasne pristupe ( N.N. br. 35/94. 55/94 i 142/03). 
2. Osigurati potrebne količine vode za gašenje požara u skladu s odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za 

gašenje požara (N.N. broj 8/06). 

Odgovor: Prihvaća se i već je sadržano u odredbama za provedbu Prostornog plana uređenja Grada Sv. Nedelja. 
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49 
350-02/18-01/01 

517-06-18-46 
18.01.2018. 

Ministarstvo zaštite okoliša i 
energetike 

  NE 

 

Zahtjev:  
1. Unutar obuhvata Plana djelomično se nalazi područje ekološke mreže značajno za vrste i stanišne tipove 
HR2001506 - Sava uzvodno od Zagreba te je, uz mali južni dio obuhvata Plana, područje ekološke mreže značajno 
za vrste i stanišne tipove HR2000589 - Stupnički lug. Potrebno je u Odredbama za provođenje, u poglavlju 6.3. 
Ekoloska. mreža i na kartografskom prikazu 3.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora Područja posebnih uvjeta 
korištenja korigirati podatke o ekološkoj mreži te na navedenom kartografskom prikazu korigirati i granicu Posebnog 
rezervata Sava - Strmec zaštićenog područja. 

2. U Odredbama za provođenje u poglavlju 6.1. Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti potrebno je 
korigirati naziv područja zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode- Posebnog rezervata Sava - Strmec. 

Odgovor: Ne prihvaća se. 

 Zahtjev nije u skladu s Odlukom o izradi Plana. Odlukom o izradi izmjena i dopuna Plana točno su određeni razlozi i 
ciljevi koje treba razmatrati kroz predmetnu izmjenu Plana, ali oni ne obuhvaćaju i Vaš zahtjev. 

 
KNJIGA PRIMJEDBI 
 

50  

 
Sudar Ivo 
 

291/1, 292/1 k.o. Rakitje Bestovje NE 

 

Zahtjev:  
Predlaže da se dio navedenih čestica koje trenutačno imaju namjenu P1 - osobito vrijedno obradivo tlo, uvrstiti unutar 
granica građevinskog područja naselja – pretežito stambene namjene. 

Odgovor: Ne prihvaća se.  

Proširenje građevinskog područja naselja nije predviđeno Odlukom o izradi Plana. 

51  Kovačić Marija 
6460/1 Strmec 
Samoborski 

Strmec NE 

 

Zahtjev:  
1. Cijelu česticu uvrstiti u građevinsko područje naselja – pretežito stambene namjene.  
2. Definirati granice naselja i nazive ulica. 

Odgovor: Ne prihvaća se. 

1. Proširenje građevinskog područja naselja nije predviđeno Odlukom o izradi Plana. 
2. Granice naselja su definirane-preuzete iz službene baze podataka DGU-a. Nazivi ulica nisu predmet Plana – 

definiraju se katastarskom česticom koja je, za razliku od imena, u pravilu nepromjenjiva.  

52  Sudar Ivo 
283-275 i 284-298  
k.o. Rakitje 

 NE 

 

Zahtjev: 
Navedene čestice koje trenutačno imaju namjenu P1 – oobito vrijedno obradivo tlo, uvrstiti unutar granica 
građevinskog područja naselja, uz napomenu da bez ikakve naknade daju po 3,5m dubine po širini svojih nekretnina 
za buduću cestu. 

Odgovor: Ne prihvaća se.  

Dijelovi nekih od navedenih čestica već su uključeni u građevinsko područje naselja, a daljnje proširenje 
građevinskog područja naselja nije predviđeno Odlukom o izradi Plana. 

53  

 
Budimić Miroslav 
 

640/3 
k.o. Kerestinec-zona 1 

 DA 

 

Zahtjev:  
Primjedba na točku 2.10. sažetka za javnost – zahtijeva da se namjena tog zemljišta ne mjenja, tj. da ostane kao 
zona gospodarske namjene - pretežito industrijske (I1) jer je zemljište kupljeno kao gospodarska namjena-proizvoda, 
a poradi izgradnje proizvodnog pogona za proširenje djelatnosti. 

Odgovor: Prihvaća se. 

S obzirom na prethodnu kupnju zemljišta poradi širenja proizvodnih kapaciteta zadržava se dosadašnja namjena. 

54  CONVENTUS d.o.o. 
2317, 2318, 2319, 2321, 
2322 k.o. Rakitje 

Brezje DA 

 

Zahtjev:  
Navedene čestice uvrstiti u garđevinsko područje izdvojene namjene - poslovne K.  

Odgovor: Prihvaća se (kao i primjedba br. 15. i 40.) 

Proširenje građevinskog područja u ovom dijelu obuhvata Plana omogućeno je Odlukom o izradi Plana. 
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55  

 
Petravić Ivica 
 

  NE 

 

Zahtjev: 
Primjedba se odnosi na ucrtane bazne stanice i TKC toranj za koje postoji pravomoćno rješenje o uklanjanju koje je 
protivno Županijskom prostornom planu. (kao primjedba 39.) 
Odgovor: Ne prihvaća se. (kao primjedba 39.) 

Zahtjev nije u skladu s Odlukom o izradi Planakojom su točno određeni razlozi i ciljevi koje treba razmatrati kroz 
predmetnu izmjenu Plana, ali oni ne obuhvaćaju i Vaš zahtjev. Budući da je Nositelj izrade Plana upoznat s 
problematikom očekivati je da se tema uključi u sljedeće izmjene idopune Plana.  

 
PRIMJEDBE IZVAN ROKA JAVNE RASPRAVE 
 

56 
350-02/18-01/01 

15-18-49 
23.01.2018. 

Novosel Pavao 
 

3113/13 k.o. Sveta 
Nedelja 

Brezje NE 

 
Zahtjev: 
Prenamijeniti poljoprivredno zemljište u građevinsko područje naselja. 
Odgovor: Ne prihvaća se.  

Proširenje građevinskog područja naselja nije predviđeno Odlukom o izradi Plana.  

57 
350-02/18-01/01 

371-18-51 
25.01.2018. 

HEP 
 

  NE 

Zahtjev: 
      U tekstualnom dijelu Plana potrebno je izmijeniti sljedeće: 
1. Članak 127 
      Umjesto 7 m x 7 m za TS 10(20) kV (1000kVA) treba stajati 7 m x 5 m za TS 20/0,4 kV kao u članku 132 a, a 

snagu trafostanice treba izbaciti jer je moguće tražiti i veću snagu. 
2. Članak 131 
      Treba izbaciti 15 m za D 30 kV jer se naponski nivoi 10 i 30 kV više ne koriste, a umjesto D 10(20) kV treba 

stajati DV 20 kV. Oznaku D bi trebalo promjeniti u DV kao što se inače koristi. 
3. Članak 132 a 
      Treba izbaciti - instalirana snaga 1000 kVA i (do 1000 kVA) jer trafostanice mogu imati i veću instaliranu snagu. 

4. U grafičkom dijelu Plana u karti 2.1. ENERGETSKI SUSTAV izbaciti objekte 30 kV naponskog nivoa koji više nisu 
u funkciji kao i objekte 20 kV (10 kV isto više nije u funkciji) koji su dovoljno definirani u tekstualnom dijelu plana, 
a ostaviti samo objekte 110 kV i 400 kV naponskog nivoa. 

Odgovor: Ne prihvaća se. 

Zahtjevi nisu u skladu s Odlukom o izradi Plana. Odlukom o izradi izmjena i dopuna Plana točno su određeni razlozi 
i ciljevi koje treba razmatrati kroz predmetnu izmjenu Plana, ali oni ne obuhvaćaju i Vaš zahtjev. 
Također skrećemo pozornost da ove zahtjeve, u sljedećoj izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Grada Sv. 
Nedelja, trebate dostaviti po zahtjevu nositelja izrade Plana, a temeljem članka 90. Zakona o prostornom uređenju, 
kao ulazne podatke za izradu Plana, a ne tek u javnoj raspravi.  

58 
350-02/18-01/01 

15-18-48 
22.01.2018. 

Sebastijan Marija 
19 k.o. Kerestinec 2 
2830, 1946/6 k.o. Sv. 
Nedelja 

 NE 

 
Zahtjev: 

1. Prenamijeniti poljoprivredno zemljište u građevinsko područje naselja. 
Odgovor: Ne prihvaća se.  

Proširenje građevinskog područja naselja nije predviđeno Odlukom o izradi Plana.  

59 
350-02/18-01/01 

15-18-47 
22.01.2018. 

Dražić Dragutin 
19 k.o. Kerestinec 2 
 

 NE 

 
Zahtjev: 
Prenamijeniti poljoprivredno zemljište u građevinsko područje naselja. 
Odgovor: Ne prihvaća se.  

Proširenje građevinskog područja naselja nije predviđeno Odlukom o izradi Plana.  
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5. PRILOZI 

 
U nastavku su, u faksimilu, priloženi: 

1. Zaključak gradonačelnika o upućivanju na javnu raspravu 

2. Objava javne rasprave 

 dnevni tisak 

 mrežna stranica Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 

 mrežna stranica Grada Sveta Nedelja 

 oglasna ploča Grada Svete Nedelje 
3. Posebna obavijest o javnoj raspravi 

4. Zapisnik o javnom izlaganju 

5. Dokaz sudjelovanja u javnom izlaganju 

6. Primjedbe privatnih i pravnih osoba 

 7. Primjedbe javnopravnih tijela 
8. Knjiga primjedbi 
9.       Primjedbe izvan roka javne rasprave 
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1. Zaključak gradonačelnika  

Sveta Nedelja, 28.12.2017. 
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2. Objava javne rasprave i javni uvid 

dnevni tisak – Večernji list 02.01.2018.  
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2. Objava javne rasprave i javni uvid 

mrežna stranica Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja  

[www.mgipu.hr  29.12.2017.] 
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2. Objava javne rasprave javni uvid 

mrežna stranica Grada Sveta Nedelja  

 [www.grad-svetanedelja.hr  29.12.2017.] 

 

 

 
 

http://grad-svetanedelja.hr/hr/novosti/451/javna-rasprava-o-prijedlogu-vi-izmjena-i-dopuna-
prostornog-plana-uredenja-grada-svete-nedelje/ 

  

http://grad-svetanedelja.hr/hr/novosti/451/javna-rasprava-o-prijedlogu-vi-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-uredenja-grada-svete-nedelje/
http://grad-svetanedelja.hr/hr/novosti/451/javna-rasprava-o-prijedlogu-vi-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-uredenja-grada-svete-nedelje/
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2. Objava javne rasprave i javni uvid 

oglasna ploča Grada Svete Nedelje u zgradi gradske uprave na Trgu A. Starčevića 5. u 

Svetoj Nedelji 
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3. Posebna obavijest o javnoj raspravi  

 Sveta Nedelja, 28.12.2017. 
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4.       Zapisnik o javnom izlaganju   

  Sveta Nedelja, 15.01.2018. 
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5. Dokaz sudjelovanja u javnom izlaganju      

15.01.2018. 
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6.       Primjedbe privatnih i pravnih osoba 
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