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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 ponovnoj javnoj raspravi. 

 
Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sveta 

Nedelja (dalje: Plan) održana je od 19.02.2018. do 26.02.2018. godine. 

 
Tijekom ponovne 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 19.02.2018. 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, a upisa u Knjigu primjedbi nije 

bilo.  

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmjenjeni prijedlog Prostornog plana mogla su se podnositi 

samo u svezi s dijelovima prijedloga Prostornog plana koji su izmjenjeni u odnosu na prvi prijedlog. 

Sve primjedbe, uključivo i one 2 koje su, nakon izrade Izvješća, dala javnopravna tijela na prijedlog 

Plana u (prvoj) javnoj raspravi, obrađene su te je na njih dan odgovor i, prema potrebi, obrazloženje 

njihovog djelomičnog prihvaćanja i neprihvaćanja. Rok za dostavu prijedloga i primjedbi je bio 

26.02.2018. 

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

 
Ukupno je u ponovnoj javnoj raspravi zaprimljeno i obrađeno 9 očitovanja/mišljenja/primjedbi. 
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2. POPIS SUDIONIKA U PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI 

POSEBNOM OBAVIJESTI O PONOVNOJ 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) Nadležni mjesni odbori 
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3. TABLICA S KVANTIFICIRANIM POKAZATELJIMA OBRADE PRIMJEDBI 

 
 
Tablica 1.a 

Rješenje zahtjeva u ponovnoj javnoj raspravi Broj podnesaka 

Ukupno podnesenih primjedbi / zahtjeva 9 

Ukupno podnesenih primjedbi / zahtjeva u propisanom roku  9 

Broj prihvaćenih primjedbi 1 

Broj djelomično prihvaćenih primjedbi 4 

Broj neprihvaćenih primjedbi 4 

Broj neprihvaćenih primjedbi zbog propusta roka podnošenja - 

 
 
 
Tablica 1.b 

Rješenje zahtjeva javnopravnih tijela u (prvoj) javnoj raspravi 
pristiglih izvan roka i nakon izrade Izvješća 

Broj podnesaka 

Ukupno podnesenih primjedbi / zahtjeva 2 

Broj prihvaćenih primjedbi 1 

Broj neprihvaćenih primjedbi 1 
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4. ODGOVORI NA PRIMJEDBE U PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI 

 

  
 PRIMJEDBE JAVNOPRAVNIH TIJELA   

 

Red. 
br. 

Br./klasa 
Datum spisa  

Prezime i ime - Naziv 
javnopravnog tijela 

k.č. 
Područje 
naselja 

Rješenje 
zahtjeva 

1 
350-02/18-01/01 

517-06-18-71 
21.02.2018. 

MINISTARSTVO ZAŠTITE 
OKOLIŠA I ENERGETIKE 

  NE 

Zahtjev:  
Ostaju pri izdanim primjedbama na Prijedlog predmetnog Plana prilikom javne rasprave (KLASA: 612-07/17-57/121, 
URBROJ: 517-07-2-2-18-4 od 12. siječnja 2018). 
 

Odgovor: Ne prihvaća se. 
Budući da je riječ o tzv. ciljanim izmjenama i dopunama PPUG-a u kojima, temeljem Odluke o izradi u polazištima za 
izradu Plana nisu obuhvaćeni Vaši zahtjevi (svi ciljevi i programska polazišta su pojedinačno navedeni) nije bilo 
moguće prihvatiti Vaše primjedbe i uključiti ih u ID PPUG-a Sv. Nedelje.  
Zbog Vaših i drugih sličnih razloga Grad Sv. Nedelja priprema „opću“ izmjenu i dopunu PPUG-a pa će u njima biti 
obrađeni i ovi Vaši zahtjevi.  

 

2 
350-02/18-01/01 

511-19-25/1-18-72 
26.02.2018. 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH 
POSLOVA-PU ZAGREBAČKA 

  DA 

Zahtjev:  
2.1. Osigurati propisane prilaze i površine za rad vatrogasne tehnike. 
2.2. Osigurati potrebne količine vode. 
 

Odgovor: Prihvaćeno je. 
Navedeno nije predmet ID PPUG-a, ali su zahtjevi već uključeni u rješenje važećeg PPUG-a.  
 

3 
350-02/18-01/01 

543-18-73 
26.02.2018. 

DRŽAVNA UP. ZA ZAŠTITU I 
SPAŠAVANJE-PU ZAGREB 

  NE 

Zahtjev:  
Predlažu da se u članku 164. (točka 8.9. Sklanjanje ljudi) brišu postojeći stavci od 1 do 7a, umjesto brisanog teksta, 
za provođenje mjere sklanjanja građana planira korištenje podrumskih i drugih prostorija u građevinama koje su 
prilagođene za sklanjanje te komunalnih i drugih građevina ispod površine tla namijenjene javnoj uporabi kao što su 
garaže, trgovine i drugi pogodni prostori. 
 

Odgovor: Ne prihvaća se. 
Budući da je riječ o tzv. ciljanim izmjenama i dopunama PPUG-a u kojima, temeljem Odluke o izradi u polazištima za 
izradu Plana nisu obuhvaćeni Vaši zahtjevi (svi ciljevi i programska polazišta su pojedinačno navedeni) nije bilo 
moguće prihvatiti Vaše primjedbe i uključiti ih u ID PPUG-a Sv. Nedelje.  
Zbog Vaših i drugih sličnih razloga Grad Sv. Nedelja priprema „opću“ izmjenu i dopunu PPUG-a pa će u njima biti 
obrađeni i ovi Vaši zahtjevi. 
 

  
PRIMJEDBE PRIVATNIH I PRAVNIH OSOBA 
   

4 
350-02/18-01/01 

15-18-74 
26.02.2018. 

Hudjek Ivanka 261, k.o. Sveta Nedelja 
Sveta 
Nedelja 

DJELOMIČNO 

Zahtjev:  
Protivi se ukidanju planirane trase Obrtničke ulice.   
 

Odgovor: Djelomično se prihvaća. 
S obzirom na odredbe Zakona o prostornom uređenju i to: 
Čl. 76.  
(1) Prostorni plan uređenja grada, odnosno općine određuje: 
1. građevinsko područje naselja, izdvojeno građevinsko područje izvan naselja i izdvojeni dio građevinskog područja 
naselja 
2. neizgrađeni dio građevinskog područja naselja, izdvojenog građevinskog područja izvan naselja i izdvojenog dijela 
građevinskog područja naselja, za koje se ne donosi generalni urbanistički plan te neuređeni dio tih područja 
3. dio građevinskog područja naselja, izdvojenog građevinskog područja izvan naselja i izdvojenog dijela 
građevinskog područja naselja, za koje se ne donosi generalni urbanistički plan, planiran za urbanu preobrazbu i 
urbanu sanaciju 
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4. obuhvat generalnog urbanističkog plana 
5. obuhvat urbanističkih planova uređenja koji se donose u građevinskom području naselja i izdvojenom 
građevinskom području izvan naselja koje određuje grad, odnosno općina, a za koje se prema ovom Zakonu ne 
donosi generalni urbanistički plan 
6. koridore infrastrukture značajne za grad, odnosno općinu. 
(2) Prostorni plan uređenja grada, odnosno općine propisuje: 
1. uvjete provedbe svih zahvata u prostoru izvan građevinskog područja, osim zahvata državnog i županijskog 
značaja 
2. uvjete provedbe svih zahvata u prostoru u dijelu građevinskog područja naselja i dijelu izdvojenog građevinskog 
područja izvan naselja kojeg određuje grad, odnosno općina, a za koje se prema ovom Zakonu ne donosi generalni 
urbanistički plan ili urbanistički plan uređenja, te u izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja 
3. smjernice za izradu urbanističkih planova uređenja koji se prema ovom Zakonu donose u građevinskom području 
naselja i izdvojenom građevinskom području izvan naselja, a za koje se ne donosi generalni urbanistički plan. 
(3) Prostorni plan uređenja grada, odnosno općine može za dijelove građevinskog područja, za koje se prema ovom 
Zakonu obvezno donosi urbanistički plan uređenja, propisivati uvjete provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću 
propisanom za urbanistički plan uređenja 
Čl. 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. 
  
Razvidno je iz čl. 76. Zakona da je PPUG-om obvezno prikazati samo površine koridora infrastrukture značajne za 
Grad, a što ulica o kojoj je riječ nikako nije. Stoga se, sukladno čl. 80. Zakona ta kategorija prometne mreže određuje 
UPU-om. 
Činjenica da dosada važeći PPUG sadrži podatke prometne mreže, ali i drugih površina/namjena koji nisu obvezni 
sastavni dio plana te razine, ne znači da i nadalje treba zadržati taj nivo razrade. Dapače, preporuka stručnog 
izrađivača je da se učini generalna revizija PPUG-a i svede ga se na Zakonom i Pravilnikom propisani sadržaj. 
 
Namjera je Grada i stručnog izrađivača napraviti realan i primjenjiv PPUG.Bilo bi neostvarivo planirati novu /drugačiju 
od dosada PPUG-om i UPU-om planirane prometne površine preko zemljišta za koje je ishođen akt za gradnju 
drugog sadržaja ili makar samo podnesen zahtjev temeljem važećeg plana (u ovom slučaju čak 2 važeća plana: 
PPUG-a i UPU-a radne zone Sv. Nedelja). No, to ne znači da se predmetna prometna površina ne može planirati i 
izgraditi ukoliko se na nivou UPU-a nađe i prostorno i imovinsko-pravno rješenje, a sukladno ovoj primjedbi u Plan je 
uključena preporuka da je poželjno prometnice planirati između zona poslovnih i pretežito stambene namjene. 
 
Također su odredbama za provedbu Plana postroženi uvjeti lokacije građevine gospodarske namjene u odnosu na 
građevne čestice negospodarskih namjena (vidi članak 84.). 
 

5 
350-02/18-01/01 

15-18-75 
26.02.2018. 

Kalabić Matea 261, k.o. Sveta Nedelja 
Sveta 
Nedelja 

DJELOMIČNO 

Zahtjev:  
Protivi se ukidanju planirane ulice jer misli da jedino na taj način postoji mogućnost da se obiteljske kuće koje su u 
susjedstvu odvoje i zaštite od direktnog kontakta sa tvornicom (tiskarom) koja se planira graditi. 
 

Odgovor: Djelomično se prihvaća. 
S obzirom na odredbe Zakona o prostornom uređenju i to: 
Čl. 76.  
(1) Prostorni plan uređenja grada, odnosno općine određuje: 
1. građevinsko područje naselja, izdvojeno građevinsko područje izvan naselja i izdvojeni dio građevinskog područja 
naselja 
2. neizgrađeni dio građevinskog područja naselja, izdvojenog građevinskog područja izvan naselja i izdvojenog dijela 
građevinskog područja naselja, za koje se ne donosi generalni urbanistički plan te neuređeni dio tih područja 
3. dio građevinskog područja naselja, izdvojenog građevinskog područja izvan naselja i izdvojenog dijela 
građevinskog područja naselja, za koje se ne donosi generalni urbanistički plan, planiran za urbanu preobrazbu i 
urbanu sanaciju 
4. obuhvat generalnog urbanističkog plana 
5. obuhvat urbanističkih planova uređenja koji se donose u građevinskom području naselja i izdvojenom 
građevinskom području izvan naselja koje određuje grad, odnosno općina, a za koje se prema ovom Zakonu ne 
donosi generalni urbanistički plan 
6. koridore infrastrukture značajne za grad, odnosno općinu. 
(2) Prostorni plan uređenja grada, odnosno općine propisuje: 
1. uvjete provedbe svih zahvata u prostoru izvan građevinskog područja, osim zahvata državnog i županijskog 
značaja 
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2. uvjete provedbe svih zahvata u prostoru u dijelu građevinskog područja naselja i dijelu izdvojenog građevinskog 
područja izvan naselja kojeg određuje grad, odnosno općina, a za koje se prema ovom Zakonu ne donosi generalni 
urbanistički plan ili urbanistički plan uređenja, te u izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja 
3. smjernice za izradu urbanističkih planova uređenja koji se prema ovom Zakonu donose u građevinskom području 
naselja i izdvojenom građevinskom području izvan naselja, a za koje se ne donosi generalni urbanistički plan. 
(3) Prostorni plan uređenja grada, odnosno općine može za dijelove građevinskog područja, za koje se prema ovom 
Zakonu obvezno donosi urbanistički plan uređenja, propisivati uvjete provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću 
propisanom za urbanistički plan uređenja 
Čl. 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. 
  
-razvidno je (iz čl. 76. Zakona) da je PPUG-om obvezno prikazati samo površine koridora infrastrukture značajne za 
Grad, a što ulica o kojoj je riječ nikako nije. Stoga se, sukladno čl. 80. Zakona ta kategorija prometne mreže određuje 
UPU-om. 
Činjenica da dosada važeći PPUG sadrži podatke prometne mreže, ali i drugih površina/namjena koji nisu obvezni 
sastavni dio plana te razine, ne znači da i nadalje treba zadržati taj nivo razrade. Dapače, preporuka stručnog 
izrađivača je da se učini generalna revizija PPUG-a i svede ga se na Zakonom i Pravilnikom propisani sadržaj. 
 
Namjera je Grada i stručnog izrađivača napraviti realan i primjenjiv PPUG.Bilo bi neostvarivo planirati novu /drugačiju 
od dosada PPUG-om i UPU-om planirane prometne površine preko zemljišta za koje je ishođen akt za gradnju 
drugog sadržaja ili makar samo podnesen zahtjev temeljem važećeg plana (u ovom slučaju čak 2 važeća plana: 
PPUG-a i UPU-a radne zone Sv. Nedelja). No, to ne znači da se predmetna prometna površina ne može planirati i 
izgraditi ukoliko se na nivou UPU-a nađe i prostorno i imovinsko-pravno rješenje, a sukladno ovoj primjedbi u Plan je 
uključena preporuka da je poželjno prometnice planirati između zona poslovnih i pretežito stambene namjene. 
 
Također su odredbama za provedbu Plana postroženi uvjeti lokacije građevine gospodarske namjene u odnosu na 
građevne čestice negospodarskih namjena (vidi članak 84.). 
 

6 
350-02/18-01/01 

15-18-76 
26.02.2018. 

Kalabić Marica 261, k.o. Sveta Nedelja 
Sveta 
Nedelja 

DJELOMIČNO 

Zahtjev:  
Protivi se ukidanju planirane ulice jer misli da jedino na taj način postoji mogućnost da se obiteljske kuće koje su u 
susjedstvu odvoje i zaštite od direktnog kontakta sa tvornicom (tiskarom) koja se planira graditi. 
 

Odgovor: Djelomično se prihvaća. 
S obzirom na odredbe Zakona o prostornom uređenju i to: 
Čl. 76.  
(1) Prostorni plan uređenja grada, odnosno općine određuje: 
1. građevinsko područje naselja, izdvojeno građevinsko područje izvan naselja i izdvojeni dio građevinskog područja 
naselja 
2. neizgrađeni dio građevinskog područja naselja, izdvojenog građevinskog područja izvan naselja i izdvojenog dijela 
građevinskog područja naselja, za koje se ne donosi generalni urbanistički plan te neuređeni dio tih područja 
3. dio građevinskog područja naselja, izdvojenog građevinskog područja izvan naselja i izdvojenog dijela 
građevinskog područja naselja, za koje se ne donosi generalni urbanistički plan, planiran za urbanu preobrazbu i 
urbanu sanaciju 
4. obuhvat generalnog urbanističkog plana 
5. obuhvat urbanističkih planova uređenja koji se donose u građevinskom području naselja i izdvojenom 
građevinskom području izvan naselja koje određuje grad, odnosno općina, a za koje se prema ovom Zakonu ne 
donosi generalni urbanistički plan 
6. koridore infrastrukture značajne za grad, odnosno općinu. 
(2) Prostorni plan uređenja grada, odnosno općine propisuje: 
1. uvjete provedbe svih zahvata u prostoru izvan građevinskog područja, osim zahvata državnog i županijskog 
značaja 
2. uvjete provedbe svih zahvata u prostoru u dijelu građevinskog područja naselja i dijelu izdvojenog građevinskog 
područja izvan naselja kojeg određuje grad, odnosno općina, a za koje se prema ovom Zakonu ne donosi generalni 
urbanistički plan ili urbanistički plan uređenja, te u izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja 
3. smjernice za izradu urbanističkih planova uređenja koji se prema ovom Zakonu donose u građevinskom području 
naselja i izdvojenom građevinskom području izvan naselja, a za koje se ne donosi generalni urbanistički plan. 
(3) Prostorni plan uređenja grada, odnosno općine može za dijelove građevinskog područja, za koje se prema ovom 
Zakonu obvezno donosi urbanistički plan uređenja, propisivati uvjete provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću 
propisanom za urbanistički plan uređenja 



VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sveta Nedelja 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi ▪ 19.02.2018. do 26.02.2018. 
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Čl. 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. 
  
-razvidno je (iz čl. 76. Zakona) da je PPUG-om obvezno prikazati samo površine koridora infrastrukture značajne za 
Grad, a što ulica o kojoj je riječ nikako nije. Stoga se, sukladno čl. 80. Zakona ta kategorija prometne mreže određuje 
UPU-om. 
Činjenica da dosada važeći PPUG sadrži podatke prometne mreže, ali i drugih površina/namjena koji nisu obvezni 
sastavni dio plana te razine, ne znači da i nadalje treba zadržati taj nivo razrade. Dapače, preporuka stručnog 
izrađivača je da se učini generalna revizija PPUG-a i svede ga se na Zakonom i Pravilnikom propisani sadržaj. 
 
Namjera je Grada i stručnog izrađivača napraviti realan i primjenjiv PPUG.Bilo bi neostvarivo planirati novu /drugačiju 
od dosada PPUG-om i UPU-om planirane prometne površine preko zemljišta za koje je ishođen akt za gradnju 
drugog sadržaja ili makar samo podnesen zahtjev temeljem važećeg plana (u ovom slučaju čak 2 važeća plana: 
PPUG-a i UPU-a radne zone Sv. Nedelja). No, to ne znači da se predmetna prometna površina ne može planirati i 
izgraditi ukoliko se na nivou UPU-a nađe i prostorno i imovinsko-pravno rješenje, a sukladno ovoj primjedbi u Plan je 
uključena preporuka da je poželjno prometnice planirati između zona poslovnih i pretežito stambene namjene. 
 
Također su odredbama za provedbu Plana postroženi uvjeti lokacije građevine gospodarske namjene u odnosu na 
građevne čestice negospodarskih namjena (vidi članak 84.). 
 

7 
350-02/18-01/01 

15-18-77 
26.02.2018. 

Kalabić Enio 261, k.o. Sveta Nedelja 
Sveta 
Nedelja 

DJELOMIČNO 

Zahtjev:  
Protivi se ukidanju planirane ulice jer misli da jedino na taj način postoji mogućnost da se obiteljske kuće koje su u 
susjedstvu odvoje i zaštite od direktnog kontakta sa tvornicom (tiskarom) koja se planira graditi. 
 

Odgovor: Djelomično se prihvaća. 
S obzirom na odredbe Zakona o prostornom uređenju i to: 
Čl. 76.  
(1) Prostorni plan uređenja grada, odnosno općine određuje: 
1. građevinsko područje naselja, izdvojeno građevinsko područje izvan naselja i izdvojeni dio građevinskog područja 
naselja 
2. neizgrađeni dio građevinskog područja naselja, izdvojenog građevinskog područja izvan naselja i izdvojenog dijela 
građevinskog područja naselja, za koje se ne donosi generalni urbanistički plan te neuređeni dio tih područja 
3. dio građevinskog područja naselja, izdvojenog građevinskog područja izvan naselja i izdvojenog dijela 
građevinskog područja naselja, za koje se ne donosi generalni urbanistički plan, planiran za urbanu preobrazbu i 
urbanu sanaciju 
4. obuhvat generalnog urbanističkog plana 
5. obuhvat urbanističkih planova uređenja koji se donose u građevinskom području naselja i izdvojenom 
građevinskom području izvan naselja koje određuje grad, odnosno općina, a za koje se prema ovom Zakonu ne 
donosi generalni urbanistički plan 
6. koridore infrastrukture značajne za grad, odnosno općinu. 
(2) Prostorni plan uređenja grada, odnosno općine propisuje: 
1. uvjete provedbe svih zahvata u prostoru izvan građevinskog područja, osim zahvata državnog i županijskog 
značaja 
2. uvjete provedbe svih zahvata u prostoru u dijelu građevinskog područja naselja i dijelu izdvojenog građevinskog 
područja izvan naselja kojeg određuje grad, odnosno općina, a za koje se prema ovom Zakonu ne donosi generalni 
urbanistički plan ili urbanistički plan uređenja, te u izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja 
3. smjernice za izradu urbanističkih planova uređenja koji se prema ovom Zakonu donose u građevinskom području 
naselja i izdvojenom građevinskom području izvan naselja, a za koje se ne donosi generalni urbanistički plan. 
(3) Prostorni plan uređenja grada, odnosno općine može za dijelove građevinskog područja, za koje se prema ovom 
Zakonu obvezno donosi urbanistički plan uređenja, propisivati uvjete provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću 
propisanom za urbanistički plan uređenja 
Čl. 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. 
  



VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sveta Nedelja 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi ▪ 19.02.2018. do 26.02.2018. 
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-razvidno je (iz čl. 76. Zakona) da je PPUG-om obvezno prikazati samo površine koridora infrastrukture značajne za 
Grad, a što ulica o kojoj je riječ nikako nije. Stoga se, sukladno čl. 80. Zakona ta kategorija prometne mreže određuje 
UPU-om. 
Činjenica da dosada važeći PPUG sadrži podatke prometne mreže, ali i drugih površina/namjena koji nisu obvezni 
sastavni dio plana te razine, ne znači da i nadalje treba zadržati taj nivo razrade. Dapače, preporuka stručnog 
izrađivača je da se učini generalna revizija PPUG-a i svede ga se na Zakonom i Pravilnikom propisani sadržaj. 
 
Namjera je Grada i stručnog izrađivača napraviti realan i primjenjiv PPUG.Bilo bi neostvarivo planirati novu /drugačiju 
od dosada PPUG-om i UPU-om planirane prometne površine preko zemljišta za koje je ishođen akt za gradnju 
drugog sadržaja ili makar samo podnesen zahtjev temeljem važećeg plana (u ovom slučaju čak 2 važeća plana: 
PPUG-a i UPU-a radne zone Sv. Nedelja). No, to ne znači da se predmetna prometna površina ne može planirati i 
izgraditi ukoliko se na nivou UPU-a nađe i prostorno i imovinsko-pravno rješenje, a sukladno ovoj primjedbi u Plan je 
uključena preporuka da je poželjno prometnice planirati između zona poslovnih i pretežito stambene namjene. 
 
Također su odredbama za provedbu Plana postroženi uvjeti lokacije građevine gospodarske namjene u odnosu na 
građevne čestice negospodarskih namjena (vidi članak 84.). 
 

8 
350-02/18-01/01 

15-18-68 
19.02.2018. 

Marić Ivo 2370, 2371, k.o. Rakitje 
Sveta 
Nedelja 

NE 

Zahtjev:  
Da se predmetne parcele prenamijene iz poljoprivrednog zemljišta u građevinsko područje naselja (1950. predmetno 
zemljište je bilo građevinsko).  
 

Odgovor: Ne prihvaća se. 
Primjedba nije predmet ponovne javne rasprave. 
Grad će ovaj zahtjevu uključiti u pripremu sljedećih izmjena i dopuna PPUG-a. 
 

9 
350-02/18-01/01 

15-18-68 
20.02.2018. 

Brkić izumi d.o.o. 
5081/2, k.o. Sveta 
Nedelja 

Kerestinec NE 

Zahtjev:  
Da se predmetna parcela prenamijeni iz poljoprivrednog zemljišta u građevinsko područje izdvojene namjene 
(gospodarska namjena – poslovna). 

Odgovor: Ne prihvaća se. 
Primjedba nije predmet ponovne javne rasprave. 
Grad će ovaj zahtjevu uključiti u pripremu sljedećih izmjena i dopuna PPUG-a. 
 

 
KNJIGA PRIMJEDBI – NEMA UPISANIH PRIMJEDBI 
 

 
 

 
PRIMJEDBE U (PRVOJ) JAVNOJ RASPRAVI PRISTIGLE IZVAN ROKA I NAKON IZRADE IZVJEŠĆA 
 

10  

MINISTARSTVO OBRANE, 
SEKTOR ZA VOJNU 
INFRASTRUKTURU 

  DA 

Zahtjev:  
Nema primjedbi. 

 
Odgovor: Prihvaća se. 

11  
MINISTARSTVO KULTURE 
K. ODJEL U ZAGREBU 

  NE 

Zahtjev:  
-U garfičkom dijelu Plana izmijeniti zone zaštite prema donesenim rješenjima i prilogu uz primjedbu. 
-Izmijeniti popis nepokretnih kulturnih dobara 
 

Odgovor: Ne prihvaća se. 
Primjedba nije predmet VI. ciljane izmjene i dopune PPUG-a Svete Nedelje. Prilog izmjene zona nije dostavljen. 
Grad će ovaj zahtjevu uključiti u pripremu sljedećih izmjena i dopuna PPUG-a. 
 

 

  



VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sveta Nedelja 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi ▪ 19.02.2018. do 26.02.2018. 
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5. PRILOZI 

 
 
U NASTAVKU SU, U FAKSIMILU, PRILOŽENI: 

 

1. ZAKLJUČAK GRADONAČELNIKA O UPUĆIVANJU NA PONOVNU JAVNU RASPRAVU 

2. OBJAVA PONOVNE 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 PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI 

4. ZAPISNIK O JAVNOM IZLAGANJU 

5. DOKAZ SUDJELOVANJA U JAVNOM IZLAGANJU 

6. PRIMJEDBE JAVNOPRAVNIH TIJELA  

 7. PRIMJEDBE PRIVATNIH I PRAVNIH OSOBA 

8. KNJIGA PRIMJEDBI 

9. PRIMJEDBE U (PRVOJ) JAVNOJ RASPRAVI PRISTIGLE IZVAN ROKA I NAKON IZRADE IZVJEŠĆA 

 

 



VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sveta Nedelja 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi ▪ 19.02.2018. do 26.02.2018. 
 
 

 

1. Zaključak gradonačelnika o upućivanju prijedloga na ponovnu javnu raspravu  

Sveta Nedelja, 07.02.2018. 

 
 

 



VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sveta Nedelja 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi ▪ 19.02.2018. do 26.02.2018. 
 
 

 

2. Objava ponovne javne rasprave i javni uvid 

dnevni tisak – Večernji list  12.02 2018. 
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2. Objava ponovne javne rasprave i javni uvid 

mrežna stranica Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja  

[www.mgipu.hr ▪ 09.02.2018.] 

 
 

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=17503 
   

 



VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sveta Nedelja 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi ▪ 19.02.2018. do 26.02.2018. 
 
 

 

2. Objava ponovne javne rasprave javni uvid 

mrežna stranica Grada Sveta Nedelja  

 [www.grad-svetanedelja.hr ▪ 09.02.2018.] 

 
 

http://grad-svetanedelja.hr/hr/novosti/475/ponovna-javna-rasprava-o-vi-izmjena-i-dopuna-prostornog-
plana-uredenja-grada-svete-nedelje/  
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2. Objava ponovne 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 ponovnoj javnoj raspravi  

 Sveta Nedelja, 07.02.2018. 
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4.       Zapisnik o javnom izlaganju   

  Sveta Nedelja, 19.02.2018. 
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5. Dokaz sudjelovanja u javnom izlaganju      

19.02.2018. 

 

 
U ime srtučnog izrađivača, Urbanističkog instituta Hrvatske, kao izvjestiteljica je na javnom izlaganju 

sudjelovala odgovorna voditeljica izrade prijedloga Plana gđa. Terezija Mirković Berković, 

dipl.ing.arh, ovlaštena arhitektica i urbanistica. 

  



VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sveta Nedelja 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi ▪ 19.02.2018. do 26.02.2018. 
 
 

 

6.       Primjedbe javopravnih tijela   
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7.       Primjedbe privatnih i pravnih osoba
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VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sveta Nedelja 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi ▪ 19.02.2018. do 26.02.2018. 
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VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sveta Nedelja 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi ▪ 19.02.2018. do 26.02.2018. 
 
 

 



VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sveta Nedelja 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi ▪ 19.02.2018. do 26.02.2018. 
 
 

 



VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sveta Nedelja 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi ▪ 19.02.2018. do 26.02.2018. 
 
 

 



VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sveta Nedelja 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi ▪ 19.02.2018. do 26.02.2018. 
 
 

 



VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sveta Nedelja 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi ▪ 19.02.2018. do 26.02.2018. 
 
 

 



VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sveta Nedelja 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi ▪ 19.02.2018. do 26.02.2018. 
 
 

 



VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sveta Nedelja 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi ▪ 19.02.2018. do 26.02.2018. 
 
 

 



VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sveta Nedelja 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi ▪ 19.02.2018. do 26.02.2018. 
 
 

 



VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sveta Nedelja 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi ▪ 19.02.2018. do 26.02.2018. 
 
 

 

 



VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sveta Nedelja 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi ▪ 19.02.2018. do 26.02.2018. 
 
 

 



VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sveta Nedelja 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi ▪ 19.02.2018. do 26.02.2018. 
 
 

 



VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sveta Nedelja 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi ▪ 19.02.2018. do 26.02.2018. 
 
 

 



VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sveta Nedelja 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi ▪ 19.02.2018. do 26.02.2018. 
 
 

 



VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sveta Nedelja 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi ▪ 19.02.2018. do 26.02.2018. 
 
 

 



VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sveta Nedelja 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi ▪ 19.02.2018. do 26.02.2018. 
 
 

 



VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sveta Nedelja 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi ▪ 19.02.2018. do 26.02.2018. 
 
 

 



VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sveta Nedelja 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi ▪ 19.02.2018. do 26.02.2018. 
 
 

 



VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sveta Nedelja 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi ▪ 19.02.2018. do 26.02.2018. 
 
 

 



VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sveta Nedelja 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi ▪ 19.02.2018. do 26.02.2018. 
 
 

 



VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sveta Nedelja 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi ▪ 19.02.2018. do 26.02.2018. 
 
 

 

 
  



VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sveta Nedelja 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi ▪ 19.02.2018. do 26.02.2018. 
 
 

 

 
8. Knjiga primjedbi  
 

 
 
 
  



VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sveta Nedelja 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi ▪ 19.02.2018. do 26.02.2018. 
 
 

 

 
9. PRIMJEDBE U (PRVOJ) JAVNOJ RASPRAVI PRISTIGLE IZVAN ROKA I NAKON IZRADE IZVJEŠĆA 
 
 
 

 
 

 
  



VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sveta Nedelja 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi ▪ 19.02.2018. do 26.02.2018. 
 
 

 

  
 
  



VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sveta Nedelja 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi ▪ 19.02.2018. do 26.02.2018. 
 
 

 

  



VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sveta Nedelja 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi ▪ 19.02.2018. do 26.02.2018. 
 
 

 

 


