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3. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI, OPIS MIŠLJENJA, PRIJEDLOGA I PRIMJEDBI NA PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA 

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA – ODREĐENJE O NJIHOVU PRIHVAĆANJU, DJELOMIČNOM PRIHVAĆANJU ILI ODBIJANJU 
 

 

R. 
BR. 

PODNOSITELJ 
PRIMJEDBE / 

PRIJEDLOGA / 
MIŠLJENJA 

SUDJELOVANJE 
JAVNOPRAVNOG TIJELA 
U POSTUPKU PREMA ČL. 

90. i 101. ZPU  

PRIHVAĆANJE / 
NEPRIHVAĆANJE 

PRIMJEDBE ILI 
PRIJEDLOGA 

SAŽETAK ZAHTJEVA, 
PRIMJEDBE ILI 
PRIJEDLOGA 

OBRAZLOŽENJE 

1.  

Lovrenčić Miroslav 

 
Klasa: 350-02/19-03/3 
Ur.broj: 2186-21-03-19-1 
Od 29.10.2019. 

Prijedlog prema čl. 100 
ZPU. 

Prijedlog se usvaja. Traži se da se kat.čest.br. 
116/47, 116/50, 116/51 i 
116/52, sve k.o. Komarnica 
Ludbreška u vlasništvu 
podnositelja utvrde kao 
mješovita, stambeno – 
poslovna namjene (M2). 

 

2.  

Golubić Franjo 

 
Klasa: 350-02/19-03/3 
Ur.broj: 2186-21-03-19-2 
Od 12.11.2019. 

Primjedbe i prijedlozi prema 
čl. 100 ZPU. 

2.1. 
Nije primjedba na 
Prijedlog izmjena i 
dopuna Plana. 

Traži se da se ponovi 
prethodni postupak 
ispitivanja potrebe o 
provedbi strateške procjene 
utjecaja na okoliš za Izmjene 
i dopune PPUG radi toga jer 
u njoj nije navedeno 
planiranje eksploatacija 
šljunka u istočnu granicu 
Općine Martijanec. 

Prema Uredbi o određivanju građevina, 
drugih zahvata u prostoru i površina 
državnog i područnog (regionalnog) značaja 
(NN br. 37/14 i 154/14) istraživanje i 
eksploatacija mineralnih sirovina smatraju se 
zahvatima i površinama od državnog 
značaja, a konkretna eksploatacijska i 
istražno polje pijeska i šljunka na području 
Općine Sveti Đurđ u Planu su prikazana 
temeljem važećih rješenja o istraživanju, 
odnosno o eksploataciji izdanih od Ureda 
državne uprave u Varaždinskoj županiji i 
prema službenoj evidenciji nadležnog 
Ministarstva gospodarstva, Uprave za 
rudarstvo. 
Općina nije u mogućnosti planirati drugu 
namjenu ukoliko je državno javnopravno tijelo 
na istom prostoru odgovarajućim aktom 
utvrdilo istražno, odnosno eksploatacijsko 
polje. 
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2.2. 
Nije primjedba na 
Prijedlog izmjena i 
dopuna Plana. 

Traži se da se ponovi 
postupak usvajanja Odluke o 
izradi Izmjena i dopuna 
PPUO radi toga jer u njoj nije 
navedeno izmicanje trase 
lokalne ceste u 
sjeverozapadnom dijelu 
Općine Sveti Đurđ. 

Planirano izmještanje lokalne ceste je već 
bilo predviđeno II. izmjenama i dopunama 
PPUO, te se u pogledu navedenog Plan ne 
mijenja. 

2.3. 
Primjedba se ne 
usvaja 

Traži se da se u Prostorni 
plan za EP „Černjak“ i 
„Lešće“ ugrade iste mjere 
zaštite okoliša kao što su 
utvrđene u rješenju o 
eksploataciji za EP 
„Jamičak“. 

U članku 110. odredbi za provedbu je 
utvrđeno da je zakon po kojem se odobravaju 
zahvati Zakon o rudarstvu. Da to i nije 
navedeno postupci bi se po tom zakonu 
provodili slijedom nadležnosti za zahvate 
rudarstva. Kako se radi o zahvatima za koje 
je posebnim propisima utvrđena obveza 
provedbe postupka utjecaja na okoliš i 
prirodu za zahvat (svaki pojedinačno) 
konkretne mjere zaštite propisuje rješenjem 
nadležno državno javnopravno tijelo na 
temelju tog provedenog postupka. 

2.4. 
Primjedba se 
dijelom usvaja 

Traži se da se u Planu 
navede broj službenog 
glasnika u kojem je objavljen 
općinski Plan gospodarenja 
otpadom. 

Broj glasnika za važeći Plan gospodarenja 
otpadom može se navesti u obrazloženju 
Prostornog plana. U odredbama se neće 
navoditi jer se radi o sektorskom dokumentu 
koji je podložan promjenama, posebno 
ovisno o pripadajućem zakonu kojim je 
regulirano gospodarenje otpadom.  

2.5. 
Primjedba se ne 
usvaja 

Traži se preispitivanje 
planiranom lociranju 
reciklažnog dvorišta za 
gospodarenje otpadom u 
gospodarskoj zoni uz EP 
„Jamičak“. Navodi se da isto 
nije utvrđeno Planom 
gospodarenja otpadom 
Općine Sveti Đurđ. 

Ovdje se ne radi o centralnom općinskom 
reciklažnom dvorištu, za koje je Planom 
utvrđena točna pozicija sjeverno od naselja 
Sveti Đurđ, uz koje je predviđena i 
mogućnost uređenja reciklažnog dvorišta  za 
građevinski otpad. 
Prostori za skupljanje i oporabu otpada koji 
se smatra sekundarnom sirovinom planirani 
su člankom 201. Prijedloga plana u svim 
gospodarskim zonama iz razloga jer je to 
potrebno prema Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom. Gospodarska zona 
uz eksploatacijska polja pijeska i šljunka 
naročito je pogodna za smještaj pogona za 



4. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI ĐURĐ 
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI 

 

 

 

  8 
 

oporabu građevinskog otpada, tj. za smještaj 
drobilica za betone i opeku i slično, pošto se 
radi o djelatnosti sličnoj ili nadovezujućoj na 
djelatnost separacije šljunka i pijeska. Zato je 
kao alternativna lokacija za općinsko 
reciklažno dvorište građevinskog otpada 
/oznaka RDG/ predviđena predmetna zona, 
iz jednostavnog razloga da se umanji trošak 
transporta s jedne na drugu lokaciju. Koja će 
se od navedenih lokacija urediti za takvu 
namjenu ovisi o općinskom Planu 
gospodarenja otpadom. 

2.6. 
Prijedlog se ne 
usvaja 

Traži se da se dopuni 
Odluka o izradi izmjena i 
dopuna Plana, ponovno 
provede procedura strateške 
procjene utjecaja na okoliš i 
ponovi javna rasprava 4. ID 
PPUO 

Konstatacija podnositelja da je procedura 
ocjene o potrebi provedbe strateške procjene 
utjecaja na okoliš pogrešno provedena, te da 
bi radi toga postupak trebalo ponoviti 
uključujući i ponavljanje javne rasprave nema 
uporišta u propisima. 
Razlozi za ponavljanje javne rasprave 
utvrđeni su Zakonom o prostornom uređenju, 
a traženo ne spada u iste. 

3.  

Bagerkop – Roberto 
d.o.o. 
Novi Marof 

 
Klasa: 350-02/19-03/3 
Ur.broj: 2186-21-03-19-3 
Od 12.11.2019. 

Primjedbe i prijedlozi prema 
čl. 100 ZPU. 

3.1. 
Primjedba se ne 
usvaja 

Podnositelj navodi da je 
Prijedlogom Plana umanjeno 
eksploatacijsko polje 
„Jačmičak“ čemu se 
podnositelj protivi. Dodatno 
se navodi da je podnositelj 
proveo studiju utjecaja na 
okoliš za kompletno 
eksploatacijsko polje, tj. i za 
dio na kojem je već u većem 
dijelu izvršena eksploatacija 
a nalazi se na površinama u 
vlasništvu podnositelja izvan 
označenih kao EP „Jamičak“ 
i za što podnositelj ima 
namjeru zatražiti rudarsku 
koncesiju. 

Granice eksploatacijskih polja mineralnih 
sirovina utvrđuju se rješenjem o eksploataciji 
izdanom od strane nadležnog upravnog tijela, 
a ne prostornim planovima općina, stoga 
primjedba da je prostornim planom umanjeno 
eksploatacijsko polje nije osnovana. 
Granice eksploatacijskih polja građevnog 
pijeska i šljunka su u kartografski prikaz 
„Korištenje i namjena površina“ Prijedloga 
Plana ucrtane temeljem podataka iz službene 
evidencije nadležnog javnopravnog tijela 
Ministarstva gospodarstva koje je nositelj 
izrade Izmjena i dopuna Plana zaprimio u 
postupku izrade istog, sukladno člancima 91., 
92. i 93. Zakona o prostornom uređenju 
(„Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19, 98/19). Koordinate vršnih 
točaka koje ograničavaju eksploatacijsko 
polje iz predmetne evidencije Ministarstva 
gospodarstva prenijete su na odgovarajući 
prikaz iz Prijedloga Plana, sukladno 
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Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih 
prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i 
standardu elaborata prostornih planova 
(„Narodne novine“ broj 106/98, 39/04, 45/04, 
163/04, 148/10 (prestao važiti), 9/11) 
Granice EP „Jamičak“ na jednaki su način 
prikazane i u Rudarsko – geološkoj studiji 
Varaždinske županije iz koje je također 
vidljivo da na prostoru zapadno od utvrđenog 
EP „Jamičak“, nije evidentiran utvrđeni 
istražni prostor za eksploataciju građevnog 
pijeska i šljunka. Podnositelj u prilogu 
primjedbe nije dostavio akt kojim bi dokazao 
da je istražni prostor za eksploataciju pijeska 
i šljunka na predmetnim površinama utvrđen. 
Odlukom o izradi 4. izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Sveti Đurđ 
koja je osnova za izradu Plana, određeno je 
da je potrebno utvrditi činjenično stanje glede 
odobrenih istražnih prostora i eksploatacije 
mineralne sirovine (građevni pijesak i šljunak) 
sukladno Rudarsko – geološkoj studiji 
Varaždinske županije. 
Predmetnom Odlukom o izradi nije 
predviđeno planiranje dodatnih, novih 
površina za istraživanje i eksploataciju 
mineralnih sirovina osim površina koje su 
utvrđene za istraživanje i eksploataciju u 
predmetnoj Rudarsko – geološkoj studiji. 
Neovisno o sadržaju izrade ovog Prijedloga 
Plana, upozoravamo da je da je u zaključku  
Rudarsko – geološke studije Varaždinske 
županije navedeno  stručno mišljenje prema 
kojem se preporuča preispitati potrebe 
otvaranja novih eksploatacijskih polja 
kamenih agregata (tehničko-građevni kamen 
i građevni pijesak i šljunak) s obzirom na 
velike rezerve koje su trenutno dostupne i da 
nije potrebno otvarati nove natječaje, 
odnosno davati koncesije za istraživanje u 
svrhu eksploatacije idućih 10 godina.  
Također upućujemo podnositelja primjedbe 
na članak 67. Zakona o prostornom uređenju 
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(„Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19, 98/19) prema kojem se (nove) 
zone namijenjene istraživanju i eksploataciji 
mineralnih sirovina određuju Državnim 
planom prostornog razvoja. Predmetni plan je 
u izradi a izrađuje ga Hrvatski zavod za 
prostorni razvoj. 

Prijedlog se dijelom 
usvaja, dijelom se 
daje obrazloženje. 

Traži se da se u izdvojenoj 
zoni gospodarske, 
proizvodne namjene /oznaka 
I/ sjeverno od županijske 
ceste Ž 2071 zadrži oznaka 
RD – obrada i skladištenje 
otpada, reciklažno dvorište, 
kako je navedeno u 
građevinskoj dozvoli izdanoj 
za izgradnju reciklažnog 
dvorišta, a koje je u izgradnji. 

Izmjenama i dopunama prostornih planova 
ne ukidaju se, niti se mogu ukinuti stečena 
prava temeljem pravomoćne građevinske 
dozvole. 
Međutim, potrebno je naglasiti da 
gospodarska djelatnost skupljanja, 
skladištenja, obrade i oporabe komunalnog i 
tehnološkog otpada koja se smatra 
sekundarnom sirovinom je prema odredbama 
ovog Prostornog plana dozvoljena u svim 
gospodarskim, proizvodnim zonama /oznaka 
I/ unutar Općine, tako da je traženo Planom 
već omogućeno. 
Prijedlog se usvaja u smislu da će se radi 
uklanjanja nesuglasica oko oznaka RD 
(centralno reciklažno dvorište) i RDG 
(reciklažno dvorište građevinskog otpada) u 
legendi dodati tekst koji će označavati da se 
prema čl. 83. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom radi o građevinama 
gospodarenja otpadom od lokalnog značaja, 
odnosno o općinskim reciklažnim dvorištima, 
jer je označavanje istih u prostornom planu 
općine utvrđeno kao obveza stavkom 6. 
navedenog članka Zakona. 
Za reciklažna dvorišta koja se grade kao 
gospodarska djelatnost lokacije se ne 
utvrđuju grafički (nemoguće je unaprijed 
planirati pojedinačne lokacije unutar tržnog 
gospodarstva) već odredbama za provedbu 
Plana, što je učinjeno. 
Oznaka RDG na području gospodarske zone 
uz Ž 2071 prema tome označava da je unutar 
zone moguće smjestiti reciklažno dvorište 
građevinskog otpada od lokalnog značaja 
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(općinsko), kao alternativna lokacija u 
odnosu na centralno općinsko reciklažno 
dvorište uz, koje je predviđena osnovna 
lokacija reciklažnog dvorišta za građevinski 
otpad. Razlog za to je smanjenje troškova za 
preseljenje građevinskog otpada s centralnog 
općinskog reciklažnog dvorišta do postrojenja 
za obradu otpada koje se potencijalno može 
nalaziti na području Općine, ali organizirano 
u vidu gospodarske djelatnosti. Na koji način 
bi se u tom slučaju regulirala djelatnost 
unutar građevine RDG se Prostornim planom 
ne rješava, jer isti treba samo odrediti 
lokaciju. To je predmet drugih zakona koji se 
odnose na funkcioniranje jedinice lokalne 
samouprave i usluga prema građanima. 

4.  

Varaždinska županija, 
Upravni odjel za 
gospodarstvo, financije i 
europske poslove 
 

Klasa: 350-02/19-03/2 
Ur.broj: 2186-21-03-19-2 
Od 30.10.2019. 

Na temelju upita nositelja 
izrade Plana, zahtjev 
javnopravnog tijela 
zaprimljen u Općini 
25.01.2018. 
 
Mišljenje prema članku 101. 
stavcima 1. i 5. Zakona o 
prostornom uređenju. 

Očitovanje 
javnopravnog tijela 
da na Prijedlog 
Plana nema 
primjedaba. 

  

5.  

Hrvatske šume d.o.o., 
Koprivnica 
 

Klasa: 350-02/19-03/2 
Ur.broj: 2186-21-03-19-3 
Od 30.10.2019. 

Na temelju upita nositelja 
izrade Plana, zahtjev 
javnopravnog tijela 
zaprimljen u Općini 
31.01.2018. 
 
Mišljenje prema članku 101. 
stavcima 1. i 5. Zakona o 
prostornom uređenju. 

Očitovanje 
javnopravnog tijela 
da na Prijedlog 
Plana nema 
primjedaba. 

  

6.  

HRVATSKA 
REGULATORNA 
AGENCIJA ZA MREŽNE 
DJELATNOSTI, 
Zagreb 
 

Klasa: 350-02/19-03/2 
Ur.broj: 2186-21-03-19-4 

Na temelju upita nositelja 
izrade Plana, zahtjev 
javnopravnog tijela nije 
zaprimljen u Općini. 
 
Mišljenje prema članku 101. 
stavcima 1. i 5. Zakona o 
prostornom uređenju. 

Očitovanje 
javnopravnog tijela 
da na Prijedlog 
Plana nema 
primjedaba. 
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Od 04.11.2019. 

7.  

MINISTARSTVO 
POLJOPRIVREDE, 
Zagreb 
 

Klasa: 350-02/19-03/2 
Ur.broj: 2186-21-03-19-5 
Od 04.11.2019. 

Na temelju upita nositelja 
izrade Plana, zahtjev 
javnopravnog tijela 
zaprimljen u Općini 
12.02.2018. 
 
Mišljenje prema članku 101. 
stavcima 1. i 5. Zakona o 
prostornom uređenju. 

Nije primjedba na 
Prijedlog Plana 

 Dopis kojim se traži očitovanje javnopravnog 
tijela – Hrvatske šume d.o.o. Direkcija. 

8.  

HOPS, Hrvatski operator 
prijenosnog sustava 
d.o.o., 
Zagreb 
 

Klasa: 350-02/19-03/2 
Ur.broj: 2186-21-03-19-6 
Od 04.11.2019. 

Na temelju upita nositelja 
izrade Plana, zahtjev 
javnopravnog tijela nije 
zaprimljen u Općini. 
 
Mišljenje prema članku 101. 
stavcima 1. i 5. Zakona o 
prostornom uređenju. 

Očitovanje 
javnopravnog tijela 
da na Prijedlog 
Plana nema 
primjedaba. 

  

9.  

INA – INDUSTRIJA 
NAFTE d.d., 
Istraživanje i proizvodnja 
nafte i plina, razrada 
polja, 
Zagreb 
 

Klasa: 350-02/19-03/2 
Ur.broj: 2186-21-03-19-7 
Od 08.11.2019. 

Na temelju upita nositelja 
izrade Plana, zahtjev 
javnopravnog tijela 
zaprimljen u Općini 
30.08.2019. 
 
Mišljenje prema članku 101. 
stavcima 1. i 5. Zakona o 
prostornom uređenju. 

Očitovanje da na 
Prijedlog Plana 
nema primjedaba. 
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10.  

Općina Veliki Bukovec 
 

Klasa: 350-02/19-03/2 
Ur.broj: 2186-21-03-19-8 
Od 08.11.2019. 
 

Na temelju upita nositelja 
izrade Plana, zahtjev 
javnopravnog tijela nije 
zaprimljen u Općini. 
 
Mišljenje prema članku 101. 
stavcima 1. i 5. Zakona o 
prostornom uređenju. 

 
Prijedlog se ne 
usvaja. 

 
Traži se da se utvrdi koridor 
kojim će se odvijati promet 
sa planiranog 
eksploatacijskog polja 
„Dolenščak“ i da se planira 
zeleni pojas minimalne širine 
30 m između granice općina 
Sveti Đurđ i Veliki Bukovec. 

EP pijeska i šljunka „Dolenščak“ nije 
planirano, već utvrđeno eksploatacijsko polje. 
Prema Uredbi o određivanju građevina, 
drugih zahvata u prostoru i površina 
državnog i područnog (regionalnog) značaja 
(NN br. 37/14 i 154/14) istraživanje i 
eksploatacija mineralnih sirovina smatraju se 
zahvatima i površinama od državnog 
značaja, a konkretno eksploatacijsko polje 
pijeska i šljunka na području Općine Sveti 
Đurđ u Planu su prikazana temeljem 
službene evidencije nadležnog Ministarstva 
gospodarstva, Uprave za rudarstvo. 
Općina nije u mogućnosti planirati drugu 
namjenu površina ukoliko je državno 
javnopravno tijelo na istom prostoru 
odgovarajućim aktom utvrdilo eksploatacijsko 
polje.  
Uvjeti za EP (pristup s javne prometnice i 
mjere zaštite okoliša) utvrđeni su važećim 
rješenjem o utvrđivanju eksploatacijskog 
polja, koje se ne može mijenjati općinskim 
odlukama. 
Određivanje namjene javnim cestama, 
odnosno da li se pojedinom može ili ne može 
odvijati promet gospodarskim vozilima nije 
predmet prostornih planova uređenja općina. 

11.  

Županijska uprava za 
ceste Varaždinske 
županije, 
Varaždin 
 

Klasa: 350-02/19-03/2 
Ur.broj: 2186-21-03-19-9 
Od 11.11.2019. 
 

Na temelju upita nositelja 
izrade Plana, zahtjev 
javnopravnog tijela 
zaprimljen u Općini 
19.01.2018. 
 
Mišljenje prema članku 101. 
stavcima 1. i 5. Zakona o 
prostornom uređenju. 

Prijedlog se ne 
usvaja. 

Navodi se da se ŽUC slaže s 
izmještanjem lokalne ceste 
LC 25188 predviđenim 
Planom samo u koliko 
navedeni zahvat financira 
Općina. 

Prijedlog nije predmet predmetnih izmjena i 
dopuna Prostornog plana. 
Izmještanje trase dijela LC 25188 već je bilo 
predviđeno i u važećem PPUO Sveti Đurđ, 
tako da se ovdje ne radi o izmjeni Plana. 
Sadašnja trasa prolazi kroz utvrđeni istražni 
prostor pijeska i šljunka „Černjak“. Obzirom 
na namjenu i status istražnih i 
eksploatacijskih polja mineralnih sirovina kao 
zahvata i površina od državnog značaja, 
može se dogodit da se kroz konkretno 
rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja 
„Černjak“ utvrdi da eksploatacija ima prioritet 
u odnosu na lokalnu cestu koja prema Uredbi 
o određivanju građevina, drugih zahvata u 
prostoru i površina državnog i područnog 
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(regionalnog) značaja (NN br. 37/14 i 154/14) 
ima status građevine županijskog značaja, u 
kojem slučaju će se i površina dijela sadašnje 
trase LC 25188 uključiti u površinu iskopa. 
Također, način financiranja zahvata na 
lokalnim cestama ne može se određivati kroz 
postupak javne rasprave o prijedlogu 
prostornog plana općinske razine, niti se 
može uvjetovati na način kako je predloženo. 

12.  

Zavod za prostorno 
uređenje Varaždinske 
županije 
 

Klasa: 350-02/19-03/2 
Ur.broj: 2186-21-03-19-10 
Od 12.11.2019. 
 

Na temelju upita nositelja 
izrade Plana, zahtjev 
javnopravnog tijela nije 
zaprimljen u Općini. 
 
Mišljenje prema članku 101. 
stavku 1. Zakona o 
prostornom uređenju. 

12.1 
Primjedba se ne 
usvaja – već je 
ugrađeno u Plan. 

Traži se da se u Planu 
iskaže  podatak o utvrđenom 
izgrađenom dijelu 
građevinskog područja u 
vrijeme izrade Izmjena i 
dopuna Plana, a ne podatak 
prema važećem Planu. 

Traženo je iskazano u tabelama pod 
brojevima prikaza 4. i 8. 
U tabeli iz prikaza pod brojem 5. dodatno je 
iskazan odnos građevinskih područja iz 
važećeg Plana i Prijedloga 4. izmjene i 
dopune prema kojem je vidljivo da su i 
površine građevinskih područja naselja i 
izdvojenih građevinskih područja izvan 
naselja u odnosu na iskaz iz važećeg Plana 
smanjene, iz čega proizlazi da je Prijedlog 
izrađen sukladno čl. 43. ZPU.  

12.2. 
Primjedba se 
usvaja. 

Traži se preciziranje iskaza u 
odnosu neizgrađenih 
uređenih i neizgrađenih 
neuređenih područja. 

 

12.3. 
Primjedba se 
usvaja. 

Traži se usklađenje grafičkog 
i tekstualnog dijela u odnosu 
na utvrđene neizgrađene 
površine (uređene i 
neuređene) 

 

12.4. 
Primjedba se 
usvaja. 

Uočena je tehnička 
manjkavost kartografskog 
prikaza br. 1. 

 

12.5. 
Prijedlog se ne 
usvaja. 

Predlaže se da se iz 
građevinskih područja 
isključe neizgrađena 
područja za koje je 
sektorskim dokumentom 
Hrvatskih voda utvrđen rizik 
od poplava. 

Sektorskim dokumentom nije predviđeno 
ukidanje građevinskih područja naselja na 
površinama s rizikom od plavljenja. 
Dokument poznaje i druge načine obrane od 
poplava a ne samo zabranu gradnje. Iz tog 
razloga Prostorni plan predviđa uključivanje 
nadležnog javnopravnog tijela u svakom 
pojedinačnom postupku izdavanjem 
posebnih uvjeta za svaki pojedinačni zahvat. 
Ovo se posebno ističe iz razloga jer se 
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unutar područja plavljenja nalaze i izgrađeni 
dijelovi građevinskog područja naselja. 

12.6. 
Prijedlog se dijelom 
usvaja. 

Predlaže se da se u 
kartografskom prikazu br. 3. 
prikažu površine geološke 
potencijalnosti za istraživanje 
i eksploataciju mineralnih 
sirovina. 

Prijedlog se usvaja u smislu da će se u 
odredbama za provedbu dopuniti da je 
pretežiti dio općinskog područja  Rudarsko - 
geološka studija Varaždinske županije 
utvrdila kao područje geološke potencijalnosti 
za građevni pijesak i šljunak, ali uz odredbu 
iz koje je vidljivo da se nove istražne i 
eksploatacijske površine od strane Općine ne 
predviđaju. Rudarsko - geološka studija 
Varaždinske županije je kao sektorski 
dokument usvojen od Županijske skupštine 
javni dokument i kao takav je svakome 
dostupan. Prikaz površina  geološke 
potencijalnosti građevnog pijeska i šljunka iz 
Studije nije dovoljno precizan da bi se 
prikazivao grafički u karti Plana. 
Također je potrebno uzeti u obzir da se 
člankom 67. Zakona o prostornom uređenju 
(„Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19, 98/19) utvrđuje da se zone 
namijenjene istraživanju i eksploataciji 
mineralnih sirovina određuju Državnim 
planom prostornog razvoja, koji je u izradi. 
Općina Sveti Đurđ u ovom trenutku nema 
interesa za utvrđivanjem istražnih prostora i 
eksploatacijskih polja pijeska i šljunka polja, 
osim onih koja su izričito navedena u 
Prijedlogu plana, stoga je Prijedlog i izrađen 
na način da se takav stav Općine iz Plana 
može jasno iščitati.  
Navedeno je sukladno zaključku  Rudarsko - 
geološke studije Varaždinske županije, 
prema kojoj se preporuča preispitati potrebe 
otvaranja novih eksploatacijskih polja 
kamenih agregata (tehničko-građevni kamen 
i građevni pijesak i šljunak) s obzirom na 
velike rezerve koje su trenutno dostupne i da 
nije potrebno otvarati nove natječaje, 
odnosno davati koncesije za istraživanje u 
svrhu eksploatacije idućih 10 godina. 
Podaci o utvrđenim istražnim prostorima i 
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eksploatacijskim poljima ugrađeni u Plan 
dobiveni su od nadležnih javnopravnih tijela – 
Ministarstva gospodarstva, Agencije za 
ugljikovodike i koncesionara. 
 
U odnosu na prijedlog da se kod sanacije 
prioritetno predvidi sanacija eksploatacija 
šljunka i pijeska u rekreacijskoj namjeni, 
prioritet se neće utvrđivati iz razloga jer je 
namjena između ostalog uvjetovana mjerama 
utvrđenim kroz postupak ispitivanja utjecaja 
zahvata na okoliš, ali će se odredba 
preformulirati na način da se u pogledu 
načina utvrđivanja površina za rekreacijsku 
namjenu pozove na uvjete planiranja 
rekreacijskih površina prema Zakonu o 
prostornom uređenju.  

12.7. 
Očitovanje 

Javnopravno tijelo se 
očitovalo da za planiranje 
spojene ceste Prelog – 
Ludbreg, za koju je 
Prijedlogom 4. izmjena i 
dopuna PPUO Sveti Đurđ 
planirana trasa nije iskazan 
interes ni od Općine niti od 
drugih javnopravnih tijela, te 
se ista ne razmatra u 
postupku 3. izmjena i 
dopuna PP Županije. 

Trasa spojne ceste Prelog – Ludbreg 
predložena je na osnovu Strateške procjene 
utjecaja na okoliš za 3. izmjene i dopune 
Prostornog plana Varaždinske županije: 
http://www.varazdinska-
zupanija.hr/zupanijska-tijela/upravna-
tijela/upravni-odjel-za-prostorno-uređenje-i-
graditeljstvo/spuo-3.-id-ppž/ 
 
Međutim u navedenoj SPUO trasa 
predmetne prometnice predviđena je na 
način da prolazi kroz naselja što nije 
primjereno funkciji ceste kojom bi se trebala 
povezati ova dva grada koje karakterizira 
značajni gospodarski razvoj, a između kojih 
još postoji i područje većeg broja 
eksploatacija pijeska i šljunka. Dodatno je ta 
cesta i najbliža moguća veza iz Preloških 
gospodarskih zona i iz predmetnih 
eksploatacijskih polja na planiranu novu D2, 
tako da s obzirom na karakter očekivanog 
prometa smatramo apsolutno neprimjerenim 
planirati trasu ove prometnice kroz naselja, 
kao što predlaže SPUO za 3. izmjene i 
dopune Prostornog plana Varaždinske 
županije. 

http://www.varazdinska-zupanija.hr/zupanijska-tijela/upravna-tijela/upravni-odjel-za-prostorno-uređenje-i-graditeljstvo/spuo-3.-id-ppž/
http://www.varazdinska-zupanija.hr/zupanijska-tijela/upravna-tijela/upravni-odjel-za-prostorno-uređenje-i-graditeljstvo/spuo-3.-id-ppž/
http://www.varazdinska-zupanija.hr/zupanijska-tijela/upravna-tijela/upravni-odjel-za-prostorno-uređenje-i-graditeljstvo/spuo-3.-id-ppž/
http://www.varazdinska-zupanija.hr/zupanijska-tijela/upravna-tijela/upravni-odjel-za-prostorno-uređenje-i-graditeljstvo/spuo-3.-id-ppž/
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Ukoliko stav Općine nije jasno izražen iz 
prijedloga općinskog prostornog plana, 
Općina će Županiji uputiti i formalni zahtjev 
da predmetnu trasu unese u Županijski plan 
na način kako je predložena u Prijedlogu 4. 
ID PPUO Sveti Đurđ. 

12.8. 
Prijedlog se ne 
usvaja. 

Traži se da se u PPUO 
obradi mogućnost smještaja 
geotermalnih energana do 
20MW, odnosno 10MW 
unutar općinskog prostora. 

Obzirom na sadašnje odredbe ZPU  - članak 
44. stavak 2. istraživanje geotermalne vode 
nije zapriječeno odredbama PPUO. 
Gradnja individualnih obnovljivih energana pa 
tako i (plitkih) geotermalnih energana 
mogućnost je Planom utvrđena. 
Komercijalne(duboke) geotermalne energane 
se za sada u PPUO ne predviđaju 
prvenstveno iz razloga što je koncesionar za 
istražni prostor ugljikovodika tek odabran, a 
tek nakon konkretnih istraživanja će se moći 
ocijeniti da li ima smisla takve sustave 
planirati prostornim planom Općine. 

12.9. 
Primjedba se 
usvaja. 

Traži se da se u Plan ugrade 
rezultati Plana 
navodnjavanja Varaždinske 
županije kojeg je Županijska 
skupština usvojila u srpnju 
2019. 

 

12.10. 
Primjedba se usvaja 

Navodi se da prema čl. 44. 
ZPU planirani azil i groblja za 
životinje nije moguće 
planirati izvan građevinskih 
područja. 

 

13.  

Ministarstvo kulture, 
Uprava za zaštitu 
kulturne baštine, 
Konzervatorski odjel u 
Varaždinu 
 

Klasa: 350-02/19-03/2 
Ur.broj: 2186-21-03-19-11 
Od 14.11.2019. 
 

Na temelju upita nositelja 
izrade Plana, zahtjev 
javnopravnog tijela 
zaprimljen u Općini 
25.01.2018. 
 
Mišljenje prema članku 101. 
stavcima 1. i 5. Zakona o 
prostornom uređenju. 

Očitovanje 
javnopravnog tijela 
da na Prijedlog 
Plana nema 
primjedaba. 
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14.  

Ministarstvo državne 
imovine,  
Zagreb 
 

Klasa: 350-02/19-03/2 
Ur.broj: 2186-21-03-19-12 
Od 14.11.2019. 
 

Na temelju upita nositelja 
izrade Plana, zahtjev 
javnopravnog tijela 
zaprimljen u Općini 
12.02.2018. 
 
Mišljenje prema članku 101. 
stavcima 1. i 5. Zakona o 
prostornom uređenju. 

Negativno mišljenje 
na Prijedlog Plana. 

Navodi se da je Republika 
Hrvatska vlasnik nekretnina 
označenih kao k.č.br. 
1578/1, 1578/4, 1578/5, 
1580/2 i 1588/6, sve k.o. 
Hrženica. 
Za predmetno zemljište 
utvrđeno je da je Prijedlogom 
plana predviđena izmjena 
statusa iz građevinskog u 
negrađevinsko, te se 
konstatira da je time „uvelike 
umanjena njihova tržišna 
vrijednost“. 

Općina Sveti Đurđ nema namjeru financirati 
komunalno opremanje ovog u naravi 
poljoprivrednog zemljišta. 
Prethodno planirano neizgrađeno i 
neuređeno građevinsko područje na 
predmetnim česticama ukinuto je temeljem 
članka 42. st. 1. ZPU i sukladno članku 164. 
st. 1. ZPU. 
 
Sukladno članku 42. stavku 3. Zakona o 
prostornom uređenju, ukoliko državno 
javnopravno tijelo smatra da je planiranje 
pojedinog izdvojenog građevinskog područja 
opravdano u smislu interesa Republike 
Hrvatske, može ga takvim utvrditi Državnim 
planom prostornog razvoja, u kom slučaju su 
predmetnu namjenu u svojim prostornim 
planovima dužene poštivati i Županija i 
Općina. Međutim u tom slučaju Država 
preuzima obvezu izrade urbanističkog plana 
uređenja državnog značaja i komunalnog 
opremanja za potrebe osiguranja planirane 
namjene u roku od 7 godina od dana 
stupanja na snagu predmetnog Državnog 
plana prostornog razvoja. Istekom 
navedenog roka, bez provedbe navedenih 
uvjeta, zemljište gubi status građevinskog, 
temeljem članka 43. stavka 6. Zakona o 
prostornom uređenju, bez obzira na namjenu 
iz prostornih planova. 
Suprotno navedenom, javnopravno tijelo u 
svom mišljenju a niti ikakvim drugim aktom 
nije iskazao uvjerljivu namjeru da komunalno 
uredi i time predmetno zemljište privede 
namjeni predviđenoj dosadašnjim Prostornim 
planom.  
Također se konstatira da izraz „uvelike je 
umanjena tržišna vrijednost zemljišta“ nije 
razumljiv, odnosno da je neprecizan u mjeri 
da nije moguće relevantno utvrditi njegovo 
značenje. 
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15.  

Hrvatske ceste, 
Zagreb 
 

Klasa: 350-02/19-03/2 
Ur.broj: 2186-21-03-19-13 
Od 14.11.2019. 
 

Na temelju upita nositelja 
izrade Plana, zahtjev 
javnopravnog tijela 
zaprimljen u Općini 
28.02.2018. 
 
Mišljenje prema članku 101. 
stavcima 1. i 5. Zakona o 
prostornom uređenju. 

Očitovanje 
javnopravnog tijela 
da na Prijedlog 
Plana nema 
primjedaba. 

  

16.  

Ministarstvo 
gospodarstva, 
poduzetništva i obrta, 
Zagreb 
 

Klasa: 350-02/19-03/2 
Ur.broj: 2186-21-03-19-14 
Od 14.11.2019. 
 

Na temelju upita izrađivača 
Plana, zahtjev 
javnopravnog tijela 
zaprimljen mailom 
24.04.2019. 
 
Mišljenje prema članku 101. 
stavcima 1. i 5. Zakona o 
prostornom uređenju. 

Očitovanje 
javnopravnog tijela 
da na Prijedlog 
Plana nema 
primjedaba. 

  

17.  

Hrvatske vode, VGO za 
Muru i Gornju Dravu, 
Varaždin 
 

Klasa: 350-02/19-03/2 
Ur.broj: 2186-21-03-19-15 
Od 14.11.2019. 
 

Na temelju upita nositelja 
izrade Plana, zahtjev 
javnopravnog tijela 
zaprimljen u Općini 
16.02.2018. 
 
Mišljenje prema članku 101. 
stavcima 1. i 5. Zakona o 
prostornom uređenju. 

Očitovanje 
javnopravnog tijela 
da na Prijedlog 
Plana nema 
primjedaba. 

  

18.  

Ministarstvo zaštite 
okoliša i energetike, 
Uprava za zaštitu 
prirode, 
Zagreb 
 

Klasa: 350-02/19-03/2 
Ur.broj: 2186-21-03-19-16 
Od 22.11.2019. 
 

Na temelju upita nositelja 
izrade Plana, zahtjev 
javnopravnog tijela 
zaprimljen u Općini 
12.03.2018. 
 
Mišljenje prema članku 101. 
stavcima 1. i 5. Zakona o 
prostornom uređenju. 

Očitovanje 
javnopravnog tijela 
da na Prijedlog 
Plana nema 
primjedaba. 
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4. AKTI I DRUGI DOKAZI 
 

- Zaključak o utvrđivanju prijedloga za javnu raspravu 
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- Objava javne rasprave u lokalnom tisku s dokazima objave 
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- Preslika objave s mrežne stranice Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 
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- Preslika objave s mrežne stranice općine Sveti Đurđ 
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- Zapisnik o javnom izlaganju s popisom prisutnih 
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