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7. Evidencija postupka izrade i donošenja
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1. Obrazloženje Izmjena i dopuna prostornog plana
- Prilog iz članka 58. podstavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji

2. Izvod iz dokumenta prostornog uređenja šireg područja koji se
odnosi na područje obuhvata prostornog plana – Prostornog plana
Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije",
br. 8/00., 29/06 i 16/09.)
Prilog iz članka 58. podstavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji

U izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Đurđ na
odgovarajući način korišten je cjelovit tekstualni dio Prostornog plana Varaždinske
županije, a posebice Odredbe za provođenje.
U ovom prilogu daje se izvod iz tekstualnog - odredbe za provođenje i grafičkog
dijela Prostornog plana Varaždinske županije, i to umanjeni stranice i karte:

•

Prostorni plan Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske
županije", br. 8/00.)
- Tekstualni dio – Odredbe za provođenje
- Grafički dio:
- K1. Korištenje i namjena prostora
- K3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

•

Prostorni plan Varaždinske županije – izmjene i dopune ("Službeni vjesnik
Varaždinske županije", br. 29/06.)
- Tekstualni dio – Odredbe za provođenje
- Grafički dio - K2. Infrastrukturni sustavi

•

Prostorni plan Varaždinske županije- izmjene i dopune 2 ("Službeni
vjesnik Varaždinske županije", br. 16/09 .)
- Tekstualni dio – Odredbe za provođenje
- Grafički dio - K2.1. Elektronička telekomunikacijska infrastruktura

3. Stručne podloge na kojima se temelje prostorno planska rješenja
Prilog/popis iz članka 58. podstavka 3. Zakona o prostornom uređenju i
gradnji
U izradi Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sveti Đurđ
korištena je slijedeća stručna podloga – ne prilaže se zbog obimnosti materijala
(materijal je sastavni dio dokumentacije / arhive Općine):
- Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
opasnosti, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofe, te ratnih razaranja i
terorizma za područje Općine Sveti Đurđ s izmjenom i dopunom, NW-wind d.o.o.
2009. i 2011. god. (izmjena i dopuna objavljenja u Službenom vjesniku Varaždinske
županije br. 13/2011.)

4. Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno
poštivati
u izradi Izmjena i dopuna prostornog plana
- Prilog iz članka 58. podstavka 5. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
Prilog 4.1. Popis sektorskih dokumenata
Osnovni i mjerodavni sektorski dokument koji je trebalo poštivati u izradi
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Đurđ je Prostorni plan
Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 8/00., 29/06. i
16/09.), u kojem su sadržane smjernice, propozicije i uvjeti za planiranje na lokalnoj
razini i koji je temeljen na sektorskim dokumentima (studijama, planovima, idejnim
projektima i drugim dokumentima).
Sektorski dokumenti na kojima je temeljena izrada Prostornog plana
Varaždinske županije nisu se mijenjali, a isti posebno niti ne sadrže smjernice,
propozicije i obveze koje se na bilo koji način detaljnije moraju primijeniti za područje
Općine Sveti Đurđ, te ih nema potrebe posebno navoditi.
Izuzetno od gore navedenog, pri izradi ovih Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Sveti Đurđ korišteni su slijedeći sektorski dokumenti – za sve
dokumente koji su izrađeni za područje županije naručitelj je Varaždinska Županija:
-

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2007. – 2015
godine ("Narodne novine", br. 130/05.)
Strategija gospodarenja otpadom u Varaždinskoj županiji (usvojena na sjednici
Županijske skupštine 07.02.2006.)
Plan gospodarenja otpadom u Varaždinskoj županiji za razdoblje 2008. – 2015.
godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", br. 9/08.)
Ovi dokumenti korišteni su u dijelu koji se odnosi na obveze jedinice
lokalne samouprave u segmentu gospodarenja otpadom i njihovoj ulozi u
sustavu gospodarenja otpadom, posebice gospodarenju građevnim
otpadom (lokacije za reciklažna dvorišta i reciklažna dvorišta za
građevni otpad).

-

-

Studija zaštite voda Varaždinske županije, izrađivač: AT Consult d.o.o.
Varaždin (usvojena na sjednici Županijske skupštine 15.10.2007.)
Studija je korištena u dijelu koji se odnosi na planiranu odvodnju za
područje
Općine Sveti Đurđ

-

Studija potencijala i osnove gospodarenja mineralnim sirovinama na području
Varaždinske županije, izrađivač: Hrvatski geološki institut Zagreb, 2007.
godina (Zaključak o prihvaćanju Studije - "Službeni vjesnik Varaždinske
županije", br. 9/08.)
Studija je korištena u dijelu koji se odnosi na potencijale mineralnih
sirovina za područje Općine Sveti Đurđ

-

Program razvoja govedarske proizvodnje Varaždinske županije MILKO-VZ

-

Program razvoja svinjogojstva Varaždinske županije PIGI-VZ
Ovi Programi su korišteni za definiranje uvjeta izgradnje u funkciji
poljoprivrede, posebice u Odredbama za provođenje, i to prema uputama
Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i lovno gospodarstvo
Varaždinske županije.

Ovim Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Sveti Đurđ
zadržana su prostorno-planska rješenja temeljena pojedinim dokumentima koji su
poštivani u izradi osnovnog plana, a nisu mijenjani ovim izmjenama i dopunama. To su
slijedeći dokumenti:
-

Osnovne smjernice za utvrđivanje strategije i operativnih rješenja
gospodarskog razvoja Županije varaždinske do 2005. godine, „City trust“,
Zagreb, 1996.
Strateški marketinški plan turizma Varaždinske županije (Institut za
turizam,
Zagreb, 1997. godine)
Meteorološka podloga za potrebe prostornog planiranja Županije varaždinske
(Državni hidrometeorološki zavod, Centar za meteorološka istraživanja,
Zagreb,
1995. godine)
Seizmička mikrorajonizacija Varaždina - regionalna studija ("Geotehnika"
Zagreb, Institut Geoekspert, Zagreb, 1972. godine)
Prostorno-prometna studija koridora magistralnih cesta br. 3, 1.3 i 7 na
području zajednice Općina Bjelovar, Osijek i Varaždin, Urbanistički institut
Hrvatske, Zagreb, 1989.
Mineralne sirovine područja Zajednice općina Varaždin (INA Projekt, Zagreb,
1985. godine)
Studija utjecaja na okoliš šljunčare „Hrastovljan“
Studija opskrbe prirodnim plinom Županije varaždinske (Coning inženjering
d.d.
Varaždin, 1985. godine)
Vodoprivredna osnova za vodno područje slivova Drave i Dunava, Republička
vodoprivredna interesna zajednica Zagreb, Zagreb 1996.
Idejno rješenje vodnog sistema slivova Bednje i Plitvice, VRO „Drava –
Dunav“ Osijek, OOUR „Vodogradnja“ Varaždin, 1998.
Vodoopskrbni plan Varaždinske županije (AT Consult d.o.o. Varaždin, 1998.
godine)
Osnove korištenja prostora i prostornog uređenja Županije Varaždinske,
Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije, Varaždin, 1994.
Osnove korištenja i zaštite prostora za područje Općina Donji Martijanec,
Ludbreg, Mali Bukovec i Sveti Đurđ, Zavod za prostorno uređenje
Varaždinske županije, Varaždin, 1995.
Izvješća o stanju u prostoru i Programi mjera za unapređenje stanja u prostoru
Varaždinske Županije
Izvješća o stanju u prostoru i Programi mjera za unapređenje stanja u prostoru
Općine Sveti Đurđ
Razna literatura vezana uz kulturnu baštinu tog područja

Prilog 4.2. Popis sektorskih propisa
PODRUČJE PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

-

Zakon o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", br. 76/07., 38/09. i
55/11.)
Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim
pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova ("Narodne novine", br.
106/98., 39/04., 45/04. - ispravak, 163/04.)
Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite
okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku
dozvolu ("Narodne novine", br. 116/07.)
Pravilnik o jednostavnim građevinama ("Narodne novine", br. 21/09, 57/10. i
126/10.)
Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti ("Narodne novine", br. 151/05. i 61/07.)

PODRUČJE KOMUNALNOG GOSPODARSTVA, PROMETA I
TELEKOMUNIKACIJA

-

Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", br. 26/03. - pročišćeni
tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09. i 79/09.)
Zakon o grobljima ("Narodne novine", br. 19/98.)
Pravilnik o grobljima ("Narodne novine", br. 99/02.)
Zakon o javnim cestama ("Narodne novine", br. 180/04., 82/06., 138/06.,
146/08., 152/08., 38/09., 124/09., 153/09. i 73/10.)
Odluka o razvrstavanju javnih cesta u autoceste ("Narodne novine", br.77/07.)
Odluka o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne
ceste ("Narodne novine", br. 54/08., 122/08., 13/09., 104/09., 123/09. i 17/10.)
Zakon o elektroničkim komunikacijama ("Narodne novine", br. 73/08.)
Zakon o rudarstvu – „Narodne novine“ br. 75/09.
PODRUČJE ZAŠTITE OKOLIŠA I OTPADA

-

Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine", br. 110/97.)

-

Zakon o otpadu ("Narodne novine", br. 178/04, 116/06., 60/08. i 87/09.)
Pravilnik o gospodarenju otpadom ("Narodne novine", br. 23/07. i 111/07.)
Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom ("Narodne novine", br. 38/08.)
PODRUČJE ZAŠTITE PRIRODE I KULTURNIH DOBARA

-

Zakon o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 70/05. i 139/08.)
Uredba o proglašenju ekološke mreže ("Narodne novine", br. 109/07.)
Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti zahvata za prirodu ("Narodne novine", br.
89/07.)
Pravilnik o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim
stanišnim tipovima te mjerama za očuvanje stanišnih tipova ("Narodne novine",
br. 7/06.)
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine", br. 69/99.
151/03. i 157/03. i 87/09.)
PODRUČJE POLJOPRIVREDE

-

Zakon o poljoprivredi ("Narodne novine", br. 149/09.)

-

Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br. 152/08. i 21/10)
PODRUČJE VETERINARSTVA

-

Zakon o stočarstvu ("Narodne novine", br. 70/97., 36/98., 151/03. i 132/06.)
Zakon o zaštiti životinja ("Narodne novine", br. 135/06.)
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu
životinja na farmama ("Narodne novine", br. 136/05., 101/07. i 11/10.)
PODRUČJE ŠUMARSTVA

-

Zakon o šumama ("Narodne novine", br.140/05., 82/06., 129/08 i.124/10.)
PODRUČJE VODNOGA GOSPODARSTVA

-

Zakon o vodama ("Narodne novine", br. 153/09.)
Uredba o klasifikaciji voda ("Narodne novine", br. 77/98. i 137/08.)
Odluka o popisu voda I. reda ("Narodne novine", br. 97/07.)
PODRUČJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

-

Zakon o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine", br. 174/04., 79/07., 38/09. i
127/10.)
Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u
prostornom planiranju i uređivanju prostora ("Narodne novine", br. 29/83.,
36/85. i 42/86.)
Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva ("Narodne novine", br. 47/06.)
Zakon o obrani ("Narodne novine", br.33/02. i 58/02.)
PODRUČJE DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA

-

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ("Narodne novine", br. 16/07. i
124/10.)

5. Zahtjevi i mišljenja iz članaka 79. i 94.Zakona
Prilog iz članka 58. podstavka 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji

5.1. Zahtjevi iz članka 79. Zakona
1.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA
Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

2.

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, Područni ured za katastar Varaždin,
Ispostava Ludbreg, Trg Svetog trojstva 1, 42230 Ludbreg (privitak - izvodi iz
katastra)

3.

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I KOMUNIKACIJE, Jurišićeva 13, 10000
Zagreb – (privitak 2 tablice)

4.

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za poljoprivredu, Franjevački trg 7,
42000 Varaždin

5.

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM
VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE, Kratka 1, 42
000 Varaždin

6.

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured za zaštitu i
spašavanje Varaždin, Kratka 1, 42 000 Varaždin

7.

URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI, Služba za
gospodarstvo, S. Vraza 4, 42 000 Varaždin

8.

VIP net d.o.o. Vrtni put 1, 10000 Zagreb

9.

HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski Odjel za vodno područje slivova Drave i
Dunava, Vodnogospodarska ispostava za slivno područje „Plitvica- Bednja“,
Međimurska 26b, 42000 Varaždin

10. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10 000

Zagreb
11. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalno

gospodarstvo, Franjevački trg 7, 42000 Varaždin
12. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Varaždinska, Odjel zajedničkih i

upravnih poslova
13. HP - Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, 10000 Zagreb
14. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski

odjel u Varaždinu, Gundulićeva 2, 42 000 Varaždin

5.2. Mišljenja iz članka 94.
1. Suglasnost Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Varaždinu, Varaždin Gundulićeva 2, dopis Klasa:
612-08/09-10/0649 Ur broj: 532-04-11/7-10-7 od 29.11.2010.
2. Mišljenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije Zagreb,
Jurišićeva 13, dopis Klasa: 350-05/10-01/6736 Ur broj: 376-10/SP-10-2 od
26.11.2010.
3. Prethodna suglasnost Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu prirode, Zagreb,
Runjaninova 2, dopis Klasa: 612-07/09-49/692 Ur broj: 532-08-03-01/1-10-06
od 16.12.2010.
4. Prethodno mišljenje Hrvatskih voda Zagreb, Vodnogospodarski odjel za
vodno područje slivova Drave i Dunava, Vodnogospodarski odsjek Varaždin,
Varaždin, Međimurska 26b, dopis Klasa: 350-02/10-01/1120 Ur broj: 374-261-10-3 od 16.12.2010.
5. Suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i
spašavanje Varaždin, Varaždin, Kratka 1, dopis Klasa: 350-02/09-02/10 Ur
broj: 543-17-01-11-11 od 23.05.2011.
Mišljenja nisu dostavljena od slijedećih Ministarstava:
1.

Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Zagreb, Ulica grada
Vukovara 78 - zahtjev Općine Sveti Đurđ s pratećim prilozima upućen je
dopisom 24.11.2010.
- u privitku se daje dopis Ureda državne uprave u Varaždinske Županije,
Službe za gospodarstvo Klasa: 350-02/10-01/21 Urbroj:2186-03-01-10-2 od
1.12.2010. kojim se traži mišljenje Ministarstva na prostorno-planski
dokument

2.

Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Zagreb, Ulica grada
Vukovara 78, Uprava za veterinarstvo – zahtjev Općine Sveti Đurđ s
pratećim prilozima upućen je dopisom 24.11.2010. (preslika zahtjeva daje se
u privitku)

3.

Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Zagreb,
Babonićeva 121 – zahtjev Općine Sveti Đurđ s pratećim prilozima upućen je
dopisom 24.11.2010. (preslika zahtjeva daje se u privitku)
- u privitku se daje očitovanje Hrvatskih šuma, Uprava šuma Koprivnica, I.
Meštrovića 28, Koprivnica, dopis Urbroj: KC-06-10-2621/06 od 22.12.2010.

6. Izvješće o prethodnoj i javnoj raspravi
Prilog iz članka 58. podstavka 7. Zakona o prostornom uređenju i gradnji

6.1. Izvješće o prethodnoj raspravi

6.2. Izvješće o javnoj raspravi

7. Evidencija postupka izrade i donošenja
Prilog iz članka 58. podstavka 8. Zakona o prostornom uređenju i gradnji

8. Sažetak za javnost
Prilog iz članka 58. podstavka 9. Zakona o prostornom uređenju i gradnji

IV ZAHTJEVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREĐENJA

U

Izvod iz Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica
velikih nesreća i katastrofa te ratnih razaranja i terorizma za
područje Općine Sveti Đurđ - iz 2009. godine i njenih izmjena i
dopuna – iz 2011. godine (Klasa: 214-01/09-04/01 Urbroj 2186-21/09-01 od
22.12.2009.; izmjene i dopune - Klasa: 810-09/11-02/01 Urbroj 2186-21/11-01 od
1.04.2011. – Službeni vjesnik Varaždinske županije 13/2011.)

