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3. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI, OPIS MIŠLJENJA, PRIJEDLOGA I PRIMJEDBI NA PRIJEDLOG 2. IZMJENA I DOPUNA 

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PETRIJANEC – 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.  Hrvatske šume d.o.o., 
Uprava šuma, Podružnica 
Koprivnica 
 
KLASA: 350-02/21-01/1 
URBROJ: 2186-06-21-12/1 
Primljeno: 11.02.2021. 

Na temelju upita 
nositelja izrade Plana, 
zahtjev javnopravnog 
tijela zaprimljen u 
Općini 11.06.2019. 
 
Mišljenje prema 
članku 101. stavcima 
1. i 5. Zakona o 
prostornom uređenju. 

Nema primjedbi na 
prijedlog Plana. 

U okviru nadležnosti 
javnopravnog tijela daje se 
pozitivno mišljenje na plansko 
rješenje. 

 

2.  Hrvatska regulatorna 
agencija za mrežne 
djelatnosti 
 
KLASA: 350-02/21-01/1 
URBROJ: 2186-06-21-12/2 
Primljeno: 11.02.2021. 

Na temelju upita 
nositelja izrade Plana, 
zahtjev javnopravnog 
tijela zaprimljen u 
Općini 10.06.2019. 
 
Mišljenje prema 
članku 101. stavcima 
1. i 5. Zakona o 
prostornom uređenju. 

Primjedba se ne 
usvaja. 

Primjedba se odnosi na 
zabranu postave antenskih 
uređaja na građevine niže od 
10,0 m, na sakralne građevine 
(pročelja, krovove i zvonike 
crkava i kapela) i zgrade koje 
su od sakralnih građevina 
udaljene manje od 30,0 m. 
Dodatno se daje primjedba na 
odredbu da se antenske 
stupove treba izmjestiti izvan 
građevinskih područja naselja, 
ako se ne nalaze u zonama 
proizvodne ili poslovne 
namjene. Za sve navedeno se 
tumači da se radi o 
ograničenju razvoja 
elektroničke komunikacijske 
infrastrukture. 
 

Osim što kritizira odredbe Plana, podnositelj nije 
dao prijedlog kojim bi supstituirao navedene 
odredbe, a čiji smisao je uspostava ravnoteže 
interesa u korištenju prostora između raznih 
korisnika. Podnositelj također nije argumentirao 
zbog čega bi se antenski uređaji postavljali na 
sakralne građevine, na primjer bazna postaja EKI 
umjesto križa (ili na križu?) na tornju katoličke crkve. 
Prijedlogom PPUO predviđeno je dovoljno prostora 
za gradnju i antenskih stupova za EKI (izvan 
građevinskih područja naselja i dodatno u 
proizvodnim i poslovnim zonama u naseljima) da se 
u potpunosti zadovolji potreba za razvojem EKI.  
Podnositelj primjedbe treba razumjeti da postoje i 
drugi korisnici prostora čiji interesi nisu identični, već 
su uglavnom suprotni stajalištu operatora EKI kad 
se radi o primjerenosti postave EKI infrastrukture na 
sakralnu gradnju, čime se u pravilu vrijeđaju vjerski 
osjećaji ili o primjerenosti samostojećih antenskih 
stupova unutar naselja, s čime se većina građana 
također ne slaže između ostalog i radi straha od 
toga da takav stup padne u naseljenom mjestu i 
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nekoga ubije. 
Samostojeći antenski stupovi za mobilnu EKI mogu 
se postavljati izvan građevinskih područja naselja i 
to se radi neposredno prema PP Varaždinske 
županije, na što Općina Petrijanec nema nikakvog 
utjecaja. Tako da je bilo kakva postava takvih 
konstrukcija unutar naselja u osnovi nepotrebna, 
pogotovo ako se uzme u obzir ne pretjerana veličina 
i linijska tlocrtna dispozicija naselja Općine 
Petrijanec, kao i činjenica da je na relativno malom 
općinskom prostoru predviđeno 4 kružna područja 
za postavu antenskih stupova, a sve je vidljivo na 
kartografskom prikazu br. 2. „Infrastrukturni sustavi“. 

3.  Vladimir Leskovar 
 
KLASA: 350-02/21-01/1 
URBROJ: 2186-06-21-15 
Primljeno: 11.02.2021. 

 
Primjedbe i prijedlozi 
prema članku 100. 
Zakona o prostornom 
uređenju. 

Primjedba se ne 
usvaja. 

Traži se da se na kat.čest br. 
1378/2 i dio kat.čest.br. 1378/1 
obje k.o. Petrijanec omoguće 
sadržaji seoskog turizma i 
rekreacije. 

Prema Zakonu o prostornom uređenju – članak 44. 
stavak 1. točka 10. za planiranje sadržaja seoskog 
turizma potrebna je veličina zemljišta od najmanje 
2,0 ha što u ovom slučaju nije zadovoljeno. 

4.  Marijana Mikac 
 
KLASA: 350-02/21-01/1 
URBROJ: 2186-06-21-16 
Primljeno: 15.02.2021. 

 
Primjedbe i prijedlozi 
prema članku 100. 
Zakona o prostornom 
uređenju. 

Primjedba se ne 
usvaja u ovom 
postupku. 

Daje se prijedlog da se oranica 
kat.čest.br.  568/11 k.o. 
Družbinec uvrsti u građevinsko 
područje naselja. Predmetno 
zemljište je prvo do granice 
GP Strmec Podravski utvrđene 
na istočnoj međi izgrađene 
kat.čest. br. 568/12 k.o. 
Družbinec. 

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju u ovom 
postupku su obrađivane inicijative građana i pravnih 
osoba za 2. izmjene i dopune PPUO Petrijanec koje 
su zaprimljene u Općini nakon donošenja Odluke o 
izradi 2. izmjena i dopune PPUO Petrijanec, a koja 
je usvojena na Općinskom vijeću 16. svibnja 2019. 
Kako među tim inicijativama nije bilo i one 
podnositeljice ove primjedbe, ista nije obrađena. 
Načelno je predmetni zahtjev moguće razmotriti u 
slijedećim izmjenama i dopunama PPUO, radi čega 
se upućuje podnositeljica da temeljem članka 85. 
Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ 
broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) uputi 
inicijativu Općini za izmjenu PPUO Petrijanec s 
ciljem da se njeno zemljište uvrsti i građevinsko 
područje. Inicijative za izmjene i dopune PPUO je 
općinski načelnik dužan razmotriti najmanje jednom 
u kalendarskoj godini i o zaključcima o zaprimljenim 
inicijativama izvijestiti Općinsko vijeće, u svrhu 
utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka 
slijedećih izmjena i dopuna Prostornog plana. 
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5.  Hrvatski operator 
prijenosnog sustava d.o.o. 
 
 
KLASA: 350-02/21-01/1 
URBROJ: 2186-06-21-12/3 
Primljeno: 15.02.2021. 

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

Nema primjedbi na 
prijedlog Plana. 

U okviru nadležnosti 
javnopravnog tijela daje se 
pozitivno mišljenje na plansko 
rješenje. 

 

6.  Varaždinska županija, 
Upravni odjel za 
gospodarstvo i europske 
poslove 
 
 
KLASA: 350-02/21-01/1 
URBROJ: 2186-06-21-12/4 
Primljeno: 15.02.2021. 

Na temelju upita 
nositelja izrade Plana, 
zahtjev javnopravnog 
tijela zaprimljen u 
Općini 06.06.2019. 
 
Mišljenje prema 
članku 101. stavcima 
1. i 5. Zakona o 
prostornom uređenju. 

Nema primjedbi na 
prijedlog Plana. 

U okviru nadležnosti 
javnopravnog tijela daje se 
očitovanje da isto nema 
zahtjeva za primjenom 
posebnih propisa i/ili 
dokumenata koji bi utjecali na 
plansko rješenje. 

 

7.  Ministarstvo poljoprivrede 
 
 
 
KLASA: 350-02/21-01/1 
URBROJ: 2186-06-21-12/5 
Primljeno: 15.02.2021. 

Na temelju upita 
nositelja izrade Plana, 
zahtjev javnopravnog 
tijela zaprimljen u 
Općini 13.06.2019. 
 
Mišljenje prema 
članku 101. stavcima 
1. i 5. Zakona o 
prostornom uređenju. 

Nije primjedba na 
prijedlog Plana. 

Podnesak je preslika dopisa 
Ministarstva prema Hrvatske 
šume d.o.o. , Direkcija, kojim 
se iste obavještavaju o 
provedbi javne rasprave i 
upućuju na postupanje. 

 

8.  Miljenko Drvar 
 
 
 
KLASA: 350-02/21-01/1 
URBROJ: 2186-06-21-17 
Primljeno: 16.02.2021. 

 
Primjedbe i prijedlozi 
prema članku 100. 
Zakona o prostornom 
uređenju. 

Prijedlog se 
usvaja. 

Predlaže se da se kat-čest. br. 
278. k.o. Petrijanec uvrsti u 
mješovitu stambeno – 
poslovnu zonu /oznaka M2/ s 
kojom prema prijedlogu Plana 
graniči. 
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9.  Odašiljači i veze d.o.o., 
Sektor za razvoj radijskih i 
prijenosnih mreža 
 
 
KLASA: 350-02/21-01/1 
URBROJ: 2186-06-21-12/6 
Primljeno: 17.02.2021. 

Na temelju upita 
nositelja izrade Plana, 
zahtjev javnopravnog 
tijela zaprimljen u 
Općini 14.06.2019. 
 
Mišljenje prema 
članku 101. stavcima 
1. i 5. Zakona o 
prostornom uređenju. 

Podnesak ne 
sadrži primjedbu 
na prijedlog Plana. 

Opetovano se dostavljaju već 
prethodno zaprimljeni podaci o 
radijskom koridoru na području 
Općine Petrijanec. 

Predmetni podaci su već uvršteni u prijedlog Plana, 
temeljem prvobitno izdanog zahtjeva javnopravnog 
tijela zaprimljenog u Općini u lipnju 2019. 

10.  Županijska uprava za ceste 
Varaždinske županije 
 
 
KLASA: 350-02/21-01/1 
URBROJ: 2186-06-21-12/7 
Primljeno: 18.02.2021. 

Na temelju upita 
nositelja izrade Plana, 
zahtjev javnopravnog 
tijela zaprimljen u 
Općini 06.06.2019. 
 
Mišljenje prema 
članku 101. stavcima 
1. i 5. Zakona o 
prostornom uređenju. 

Nema primjedbi na 
prijedlog Plana. 

U okviru nadležnosti 
javnopravnog tijela daje se 
pozitivno  mišljenje na plansko 
rješenje. 

 

11.  Ministarstvo kulture i 
medija 
Uprava za zaštitu kulturne 
baštine, Konzervatorski 
odjel u Varaždinu 
 
KLASA: 350-02/21-01/1 
URBROJ: 2186-06-21-12/8 
Primljeno: 18.02.2021. 

Na temelju upita 
nositelja izrade Plana, 
zahtjev javnopravnog 
tijela zaprimljen u 
Općini 10.06.2019. 
 
Mišljenje prema 
članku 101. stavcima 
1. i 5. Zakona o 
prostornom uređenju. 

Nema primjedbi na 
prijedlog Plana. 

U okviru nadležnosti 
javnopravnog tijela daje se 
pozitivno mišljenje na plansko 
rješenje. 

 

12.  Hrvatske vode d.o.o., 
Vodnogospodarska 
ispostava za mali sliv 
„Plitvica – Bednja“, 
Varaždin 
 
KLASA: 350-02/21-01/1 
URBROJ: 2186-06-21-12/9 
Primljeno: 19.02.2021. 

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

Podnesak ne 
sadrži primjedbu 
na prijedlog Plana. 

Podnesak sadrži opsežan 
prilog s tekstualnim i grafičkim 
dijelovima koncepcijskog 
rješenja odvodnje površinskih 
voda prostora Družbinec – 
Petrijanec – Majerje, kojim se 
predviđa izvedba retencije 
„Družbinec“. 

Mogućnost izvedbe predmetne retencije, kao i 
zahvati na izgradnji sustava oborinske odvodnje za 
naselja Družbinec, Petrijanec i Majerje su u 
prijedlog Plana već ugrađeni – ucrtana je retencija u 
kartografski prikaz br. 2. „Infrastrukturni sustavi“ i 
mogućnost njene gradnje je obrađena u odredbama 
za provedbu ID PPUO. Odstupanja koje se mogu 
dogoditi uslijed razlike između koncepcijskog 
rješenja i glavno – izvedbenog projekta Planom su 
omogućena, uz obvezu poštivanja propisa iz 
područja zaštite prirode i ekološke mreže, kao i uz 
usklađenje s izgrađenim stambenim područjima. 
Radi dodatne jasnoće navedene namjere, okvirno 
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područje za smještaj retencije će biti prikazano i na 
kartografskom prikazu građevinskih područja 
naselja, ali granice retencije u odnosu na 
katastarske čestice koje čine podlogu kartografskog 
prikaza iz grupe 4. „Građevinska područja naselja“ 
treba  uzeti s rezervom, jer stvarna površina 
retencije može varirati ovisno o tehničkom rješenju i 
rješavanju imovinsko – pravnih odnosa nad 
vlasništvom zemljišta na kojem će se retencija 
smjestiti. 

13.  HEP – Proizvodnja d.o.o., 
Proizvodno područje HE 
Sjever 
 
KLASA: 350-02/21-01/1 
URBROJ: 2186-06-21-12/10 
Primljeno: 22.02.2021. 

Na temelju upita 
nositelja izrade Plana, 
zahtjev javnopravnog 
tijela zaprimljen u 
Općini 28.06.2019. 
 
Mišljenje prema 
članku 101. stavcima 
1. i 5. Zakona o 
prostornom uređenju. 

Nema primjedbi na 
prijedlog Plana. 

U okviru nadležnosti 
javnopravnog tijela daje se 
pozitivno mišljenje na plansko 
rješenje. 
 
 

Sadržaj dopisa koji se odnosi na operativni 
postupak utvrđivanja područja javnog vodnog dobra 
prema Zakonu o vodama, nije predmet javne 
rasprave o prijedlogu 2. ID PPUO niti utječe na 
plansko rješenje. 
Općina Petrijanec će se o tome očitovati zasebno. 

14.  Mještani Zelendvora 
 
 
 
KLASA: 350-02/21-01/1 
URBROJ: 2186-06-21-12/11 
Primljeno: 22.02.2021. 

 
Primjedbe i prijedlozi 
prema članku 100. 
Zakona o prostornom 
uređenju. 

Prijedlog se 
usvaja. 

Traži se da se planirana zona 
gospodarske, poslovne 
namjene /oznaka K/ na ulazu u 
naselje Zelendvor prenamjeni 
u zonu mješovite, pretežito 
stambene namjene, s 
obrazloženjem da je poslovna 
zona nespojiva sa sadržajem 
lovstva i rekreacije koji već 
postoje u naselju, te da 
planirana poslovna namjena 
/oznaka K/ šteti stanovnicima 
naselja. 

Temeljem zahtjeva Nositelja izrade 2. ID PPUO 
Petrijanec, površine u GP naselja Zelendvor koje su 
u Prijedlogu 2. ID PPUO za javnu raspravu  
predviđene za gospodarsku, poslovnu namjenu 
/oznaka K/ u Nacrtu konačnog prijedloga PPUO 
Petrijanec biti će promijenjene u mješovitu, pretežito 
stambenu namjenu /oznaka M1/. 

15.  INA – industrija nafte d.d., 
Istraživanje i proizvodnja 
nafte i plina, Razrada polja  
 
KLASA: 350-02/21-01/1 
URBROJ: 2186-06-21-12/12 
Primljeno: 22.02.2021. i 
26.02.2021. 

Na temelju upita 
nositelja izrade Plana, 
zahtjev javnopravnog 
tijela zaprimljen 
20.11.2020. 
 
Mišljenje prema 
članku 101. stavcima 
1. i 5. Zakona o 
prostornom uređenju. 

15.1. 
Prijedlog se ne 
usvaja. 

Predlaže se promjena naziva 
točke 5. u članku 12. odredbi 
za provedbu, prema 
dostavljenom.  

Naziv točke je preuzet iz Uredbe o određivanju 
građevina, drugih zahvata u prostoru i površina 
državnog i područnog (regionalnog) značaja 
(„Narodne novine“ broj 37/14, 154/14) za građevine, 
površine i zahvate u prostoru koji se ne smatraju 
građenjem, od državnog značaja. Iz tog razloga se 
naziv točke ne može mijenjati. Međutim, ovdje se 
radi samo o popisu, kojim se ne određuju uvjeti za 
provedbu zahvata nego ih se samo klasificira prema 
gore navedeno kriteriju. 
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15.2. 
Prijedlog se 
usvaja. 

Predlaže se da se PPUO 
dopuni s podacima o 
postojećoj istražnoj bušotini 
Strmec Podravski-1 (StP-1) 
pošto se propustilo dostaviti 
podatke o predmetnoj bušotini 
koja je planirana za trajno 
napuštanje. 

Uvrstit će se u Nacrt konačnog prijedloga Plana. 

16.  Koka d.d. 
 
 
KLASA: 350-02/21-01/1 
URBROJ: 2186-06-21-12/13 
Primljeno: 22.02.2021 

 
Primjedbe i prijedlozi 
prema članku 100. 
Zakona o prostornom 
uređenju. 

16.1. 
Primjedba se ne 
može usvojiti. 

Daje se primjedba na 
planirane (dvije alternativne) 
trase izmještanja državne 
ceste D2 na dionici Petrijanec 
– Hraščica. 

Zbog gustoće prometa na sadašnjoj državnoj cesti 
DC 2 koja prolazi središtima općinskih naselja, 
Općina Petrijanec ima interesa za izmještanjem 
trase državne ceste izvan središta naselja 
Petrijanec, prvenstveno radi pješačkih ruta 
osnovnoškolske djece prema školi.  
Međutim, Općina Petrijanec nije nadležna za 
utvrđivanje trasa državnih cesta, već ih u svoj 
Prostorni plan uređenja Općine preuzima kao 
obvezu iz prostornih planova više razine i uvjeta 
odgovarajućih nadležnih javnopravnih tijela i to 
samo radi osiguranja zaštite prostora za 
infrastrukturne građevine od državnog značaja. 
U odnosu na poziciju trasa na uvjete postojećih 
kompleksa farmi peradi, podnositelj primjedbe se 
upućuje na Županiju kao višu instancu, odnosno na 
nadležno javnopravno tijelo – Hrvatske ceste d.o.o. 

16.2. 
Primjedba je 
neosnovana. 
Mogućnost širenja 
predmetne farme 
je Planom 
predviđena. 

Traži se da se u grafičkom 
dijelu Plana ucrta područje za 
proširenje farme broj 15. u 
Novoj Vesi Petrijanečkoj 
izgrađenih na kat. čest. broj 
7019. k.o. Varaždin i to u 
smjeru istoka. 

Planirane farme se u grafičkom dijelu plana ne 
prikazuju iz razloga jer sva potencijalna širenja 
postojećih farmi ovog časa nisu poznata. 
Iz tog razloga je mogućnost širenja za postojeće 
farme na okolno poljoprivredno tlo omogućeno 
odredbama za provedbu Plana (članak 88, stavak 
1., alineja 2. podalineje 2.) , pri čemu se veličina 
zemljišta za proširenje farme utvrđuje temeljem  
idejnog rješenja za lokacijsku dozvolu. Naime, 
navedeno se pokazalo operativnijim, te se i takav 
način planiranja potiče i od strane nadležnog 
ministarstva, jer se time izbjegavaju situacije da se 
realizacija farme obustavi zbog situacije da dio 
zemljišta grafički utvrđenog za gradnju farme, nije 
moguće vlasnički riješiti u postupku izdavanja 
lokacijske ili građevinske dozvole. 
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16.3. 
Primjedba se 
dijelom usvaja. 

Traži se da se područje 
predviđeno za bioenerganu 
koje je planirano uz farmu 16. 
u vlasništvu Koke d.d.  u Planu 
označi posebnom oznakom 
„za Koku“ iz razloga osiguranja 
da predmetno postrojenje 
neće naštetiti djelatnosti, 
odnosno neće prouzročiti 
biološku kontaminaciju 
životinja na farmi. 

Prijedlog se usvaja u smislu da će se u odredbe 
Plana unijeti obveza da sirovina i djelatnost 
planirane bioenergane ne smije imati negativan 
utjecaj na djelatnost postojeće farme i biološku 
sigurnost i dobrobit za životinje na farmi. 
Nije moguće specificirati investitora za planirane 
gospodarske djelatnosti kroz odredbe prostornih 
planova uređenja općina, niti se oni na takav način 
mogu provoditi jer to nije sukladno propisima iz 
područja prostornog planiranja.  

17.  Hrvatske ceste d.o.o., 
Sektor za pripremu, 
građenje i rekonstrukciju 
 
KLASA: 350-02/21-01/1 
URBROJ: 2186-06-21-12/14 
Primljeno: 22.02.2021. i 
23.02.2021. 

Na temelju upita 
nositelja izrade Plana, 
zahtjev javnopravnog 
tijela zaprimljen u 
Općini 01.07.2019. 
 
Mišljenje prema 
članku 101. stavcima 
1. i 5. Zakona o 
prostornom uređenju. 

Primjedba nije 
osnovana. 

Daje se primjedba da zaštitni 
pojas trase izmještanja 
državne ceste nije pravilno 
ucrtan jer mora biti naznačen s 
min 37,5 m obostrano od osi, 
odnosno ukupno s 75,0 m.  

Zaštitni pojas je u Planu grafički naznačen s 
najmanje 37,5 m od osi zaprimljene planirane trase 
državne ceste DC 2, i to obostrano u najužem dijelu, 
a uglavnom je prikazan širi iz razloga zaštite 
prostora za potrebe izrade glavno - izvedbene 
projektne dokumentacije ceste. 
Kroz telefonski razgovor izrađivača 2. izmjena i 
dopuna PPUO Petrijanec i predstavnika Hrvatskih 
cesta d.o.o. je predmetno razjašnjeno, tako da se 
smatra da nema osnova za korigiranje prikaza 
zaštitnog pojasa u grafičkom prikazu Plana, jer je 
isti širi od minimalnog prema zahtjevu Hrvatskih 
cesta d.o.o. 

18.  Zavod za prostorno 
uređenje Varaždinske 
županije 
 
 
KLASA: 350-02/21-01/1 
URBROJ: 2186-06-21-12/15 
Primljeno: 22.02.2021. 

Na temelju upita 
nositelja izrade Plana, 
zahtjev javnopravnog 
tijela zaprimljen u 
Općini 21.06.2019. 
 
Mišljenje prema 
članku 101. stavcima 
1. i 5. Zakona o 
prostornom uređenju. 

18.1. 
Primjedba se 
usvaja. 

Traži se da se prema 
kartografskom prikazu 
infrastrukturnih sustava iz 
važećih 2. izmjena i dopuna 
PP Varaždinske županije,  u 
grafički prikaz 2. ID PPUO 
Petrijanec unese planirani 
vodozahvat na prostoru 
Općine Petrijanec između 
kanala i rijeke Drave. 

 

18.2. 
Primjedba se ne 
usvaja. 

Navodi se da u grafičkom 
dijelu Plana nije predviđeno da 
se lokalna cesta prema Općini 
Vidovec planira urediti u 
kategoriji županijske ceste.  

Kategorizacija ceste je prikazana prema važećoj 
Odluci o razvrstavanju javnih cesta („Narodne 
novine“ broj 17/20) i zahtjevu za navedeni sadržaj 
nadležnog javnopravnog tijela – Županijske uprave 
za ceste, koja je na Prijedlog Plana dala pozitivno 
očitovanje, a u postupku izrade prijedloga 2. ID 
PPUO Petrijanec navedeno nadležno javnopravno 
tijelo nije tražilo da se predmetna cesta treba utvrditi 
kao županijska, niti je dala očitovanje da je takav 
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postupak pokrenut. 
Sama kategorizacija javnih cesta je prema važećim 
propisima u nadležnosti ministra Ministarstva mora, 
prometa i infrastrukture, a provodi se po proceduri 
koja ne predviđa prethodno planiranje 
prekategorizacije cesta u prostorno - planskoj 
dokumentaciji. 
S obzirom da se kategorizacija prometnica revidira 
svake, iznimno svake druge godine, nema prepreke 
da nadležni ministar bilo koju lokalnu cestu utvrdi u 
kategoriji županijske. 
Međutim, takva prekategorizacija nema nikakvog 
konkretnog učinka na provedbu Prostornog plana 
uređenja Općine, pošto se već u trenutku 
prekategorizacije odgovarajućim aktom Ministra, na 
sve zahvate na cesti i uz cestu, neposredno 
primjenjuju odredbe Plana utvrđene za kategoriju 
ceste koja je utvrđena ministrovim aktom. 

18.3. 
Primjedbe se 
usvajaju. 

Navodi se da je važećim PP 
Varaždinske županije gradnja 
unutar područja obvezne 
izrade PPUO Drava 
zabranjena, te se može 
prihvatiti zadržavanje legalnih 
ili ozakonjenih građevina u 
ovom području, a nova gradnja 
se ne može planirati, te se 
također navodi da se za 
planirana građevinska 
područja koja su predviđena 
Planom Županije u izradi utvrdi 
alternativna ili moguća 
namjena. Radi se o lokacijama 
rekreacijske zone uz ribnjak 
„Huđekova graba“ i 
rekreacijske zone „Gornji Krči“ 
koja je u prijedlog 2. ID PPUO 
unijeta iz prijedloga 3. ID PP 
Varaždinske županije. 

Izdvojeno građevinsko područje „Gornji Krči“ 
preuzeto je iz prijedloga 3. ID PP Varaždinske 
županije kao zona od županjskog značaja, a granice 
predmetnog područja su digitalno dostavljene 
izrađivaču 2. ID PPUO Petrijanec, upravo iz razloga 
usklađenja planiranog stanja prostora u 
županijskom i općinskom prostornom planu. 
Iako je očekivano da će Županija svoje 3. izmjene i 
dopune PPVŽ do sada već usvojiti, nakon što je 
javna rasprava o prijedlogu održana u rujnu 2020., 
to se ipak nije dogodilo, stoga će se za izdvojeno 
građevinsko područje izvan naselja u rekreacijskoj 
namjeni „Gornji Krči“ s karakteristikama zone od 
interesa za županiju u Nacrtu konačnog prijedloga 
2. ID PPUO Petrijanec utvrditi da se radi o mogućoj 
namjeni. 
Zavodu je poznato da ozakonjenje zgrada u 
područjima zaštićene prirode nije moguće izvan 
utvrđenih građevinskih područja, odnosno da je 
prostornim planom utvrđeno građevinsko područje u 
rekreacijskoj namjeni preduvjet za ozakonjenje 
građevine koju koristi ribičko društvo. Naime, 
rekreacijski ribnjak „Huđekova graba“ je područje 
koje je prvenstveno iz ekoloških razloga uređeno iz 
napuštene ilegalne šljunčare u rekreacijski prostor 
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ribnjaka za lokalno ribičko društvo, te u tom smislu 
ima javnu namjenu za potrebe razvoja civilnog 
društva u Općini, kroz djelovanje udruge građana, 
za građane koji se bave ribolovom kao sportom. 
Predmetni ribnjak i područje uz ribnjak se koristi kao 
površina na kojem se odvijaju sportska ribolovna 
natjecanja u okviru Hrvatskog športskog ribolovnog 
saveza i kao takav je od javnog interesa, te Općina 
ne može dopustiti da se događanja koje organiziraju 
udruge građana na općinskom području odvijaju na 
površinama koje nemaju legalni status. 
Za pretpostaviti je da javne institucije Varaždinske 
županije nemaju namjeru zabranjivati djelovanje 
udruga civilnog društva na legalni način, te da je i 
od interesa Županije da se  natjecanja Hrvatskog 
športskog ribolovnog saveza odvijaju na površinama 
s legalnim statusom. Općina očekuje da u tom 
smislu i PP Varaždinske županije omogući poticanje 
djelovanja građanskih udruga na svom prostoru, 
ako već županijska tijela u protekla dva desetljeća 
nisu izradila prostorni plan za čiju izradu su se 
obvezala, a koja obveza je u Prijedlogu 3. ID PP 
Varaždinske županije ukinuta. 

18.4. 
Primjedba se 
usvaja 

Traži se da se izrijekom 
navede da se mjere zaštite 
izvorišta vodocrpilišta provode 
i prema dokumentu: Program 
za provođenje mjera zaštite i 
sanacije u zonama izvorišta 
Bartolovec, Vinokovščak i 
Varaždin („Službeni vjesnik 
Varaždinske županije“ broj 
7/17) 

 

18.5. 
Primjedbe se 
usvajaju. 

Traži se da se u odredbama 
navede i reciklažno dvorište za 
građevinski otpad, kao što je 
prikazano i grafički. Traži se 
da se u Plan unese obveza da 
se u reciklažno dvorište 
općinske razine utvrdi da će se 
odnositi i na građevinski otpad 
koji sadrži azbest. 
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19.  Općina Vinica 
 
 
KLASA: 350-02/21-01/1 
URBROJ: 2186-06-21-12/16 
Primljeno: 22.02.2021. 

Na temelju upita 
nositelja izrade Plana, 
zahtjev javnopravnog 
tijela zaprimljen u 
Općini 12.06.2019. 
 
Mišljenje prema 
članku 101. stavcima 
1. i 5. Zakona o 
prostornom uređenju. 

Primjedba nije 
osnovana. 

Opetovano se traži izmjena 
naziva naselja Donje Vratno – 
dio, kao što je to traženo u 
zahtjevu za izradu 2. izmjena i 
dopuna PPUO Petrijanec. 

Primjedba nije predmet rasprave o Prijedlogu 2. 
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Petrijanec. 
Naime, podatke o granicama i nazivima naselja za 
potrebe izrade 2. izmjena i dopuna PPUO Petrijanec 
dostavila je Državna geodetska uprava i isti nisu 
sadržaj izmjena i dopuna prostornih planova 
uređenja općina, odnosno o gradova. 
Prostorni planovi se izrađuju prema Zakonu o 
prostornom uređenju i odgovarajućem Pravilniku, a 
tim propisima nije predviđeno utvrđivanje naziva 
naselja. 

20.  Narodna stranka - 
Reformisti 
Općinska organizacija 
Petrijanec 
 
 
KLASA: 350-02/21-01/1 
URBROJ: 2186-06-21-12/17 
Primljeno: 22.02.2021. 

Primjedbe i prijedlozi 
prema članku 100. 
Zakona o prostornom 
uređenju. 

20.1. 
Primjedba se 
usvaja. 

Traži se da se u čl. 31. 
minimalne dimenzije građevne 
čestice za slobodnostojeću i 
poluugrađenu gradnju utvrde s 
12,0 m x 30,0 m  

 

20.2. 
Nije primjedba na 
Plan. 

Traži se detaljnije obrazloženje 
članaka 34. i 35.  

U pojmovniku u preambuli odluke o donošenju 2. 
izmjena i dopuna PPUO je definirana razlika između 
osnovne, prateće i pomoćne građevine. 
Naime, osnovna građevina je u najvećem broju 
slučajeva stambena obiteljska kuća, a prateća 
građevina je uobičajeno neka zgrada u 
gospodarskoj funkciji (proizvodnoj, poslovnoj ili se 
radi o OPG-u i slično). Bit ovih odredbi je u tome da 
osnovna i prateća građevina moraju moći 
funkcionirati na istoj parceli neovisno jedna od 
druge. Na primjer, ako na parceli postoje obiteljska 
kuća (osnovna građevina) i automehaničarska 
radiona (prateća građevina) prateća građevina se 
mora moći koristiti i ako se kuća ne koristi duže 
vrijeme (stanari mogu npr. odseliti na godinu dana ili 
trajno, a da kuću ne prodaju). Za to vrijeme 
automehaničarska radiona mora se moći koristiti 
(npr. može biti u najmu). 
S druge strane, pomoćne građevine ne mogu 
funkcionirati bez građevine za koju su pomoćne, a 
mogu biti pomoćne u odnosu na osnovnu ili u 
odnosu na prateću.  
Dodatno je Planom definiran način oblikovanja kod 
kojeg se osnovna zgrada na parcelu smješta u 
prednji dio i omogućava joj se najveća etažnost i 
visina, prateća zgrada se smješta iza uličnog 
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pročelja osnovne zgrade i dozvoljava joj se nešto 
manja visina i etažnost, a pomoćne zgrade se 
načelno smještaju u stražnji dio parcele i imaju 
najmanju visinu. Time se postiže da je smještaj 
građevina po dubini parcele takav da one susjednoj 
parceli ne rade pretjerano veliku sjenu, odnosno da 
su dvorišni dijelovi parcela dovoljno osunčani za 
uređenje vrta i voćnjaka. 

20.3. 
Prijedlog se ne 
usvaja. 

Traži se da se u članku 36. 
udaljenost pročelja na 
susjednim građevnim 
česticama ne razlikuje više od 
1,0 m a ne 3,0 m kako je dano 
u Prijedlogu ID PPUO 

Predmetna odredba regulira mogućnost da ulična 
pročelja susjednih osnovnih građevina (najčešće se 
radi o kućama) budu od vlastitih uličnih međa 
udaljena za manji pomak (do 3,0 m) – npr. jedna 
kuća može biti od svoje ulične ograde uvučena 5,0 
m a druga kuća može od svoje ulične ograde biti 
uvučena 8,0 m. To se u naravi vrlo malo primjećuje, 
a upravo na takav način su uglavnom i izgrađena 
naselja u Općini Petrijanec – kuće najčešće nisu za 
jednaku udaljenost uvučene od vlastitih uličnih 
ograda.  

20.4. 
Nije primjedba na 
Plan. 

Traži se dodatno tumačenje 
stavka 2. članka 93. 

Predmetnim stavkom se broj svinja u tovu unutar 
građevinskih područja naselja - zona M1 ograničava 
na najviše 10 uvjetnih grla (cca 55 komada), a 
tovnih pilića na najviše 7 uvjetnih grla (cca 1000 
komada), za razliku od druge stoke koja se unutar 
građevinskih područja može kapacitirati na 100 
uvjetnih grla (npr. cca 100 mliječnih krava i slično), 
pod uvjetima udaljenosti od najbliže susjedne 
stambene kuće koja je propisana u tablici) 

20.5. 
Prijedlog se 
dijelom usvaja. 

Traži se ukidanje mogućnosti 
gradnje bioplinske energane 
zbog bojazni negativnog 
učinka na stanovanje na 
stambena područja. 

Bioplinska energana se planira između ostalog i 
zbog ekoloških razloga, pošto ona osigurava 
zbrinjavanje životinjskog gnoja i gnojovke koji 
nastaju kao nusprodukt farmi izvedenih na 
općinskom području. 
Obzirom da postoji bojazan da se izgradnjom 
bioplinske energane ne naruši kvaliteta stanovanja 
u općinskim naseljima, u odredbama za provedbu 
Prostornog plana za gradnju bioenergane će se 
dodatno specificirati obaveza da se područje za 
bioenerganu u dijelovima orijentiranim prema 
naseljima obavezno treba izvesti sa zaštitnim 
zelenim pojasom crnogorice, kojim će se osigurati 
zaštitna tampon zona u odnosu na potencijale 
negativne učinke na naselje – vizualne, neugodne 
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mirise i slično. 

20.6. 
Prijedlog se 
usvaja. 

Traži se da se širina poljskih 
putova utvrdi s najmanje 4,0 m 
a ne 3,0 m kao što je u 
Prijedlogu. 

Nakon konzultacija Općinskog načelnika s 
ovlaštenim inženjerom geodezije, utvrđeno je da je 
uputno da se u Nacrtu konačnog prijedloga Plana 
minimalna širina poljskih putova utvrditi s 5,0 m, 
tako da se primjedba podnositelja u tom smislu 
usvaja uz još dodatnu korekciju za 1,0 m na više. 
Navedena odredba ne znači da će se širina koridora 
postojećih putova, koji su ponegdje široki i 10,0 m 
smanjivati. Koridori koji su širi od Planom utvrđenog, 
ostaju u već provedenoj širini, a Plan definira samo 
minimalnu širinu na koju se trebaju povećati oni koji 
su uži od minimalno određene.  
Ukoliko će se željeti formirati novi poljski put, njegov 
koridor (širina čestice puta) neće moći biti manja od 
utvrđene Planom.  
Naime, sve je to radi činjenice da je današnja 
poljoprivredna mehanizacija značajne širine i da nije 
moguće više obrađivati zemlju, a posebno se to 
odnosi na trajne nasade, na način da oni smetaju 
prolazu mehanizaciji poljskim putom. 

21.  Petar Novoselec 
 
KLASA: 350-02/21-01/1 
URBROJ: 2186-06-21-18 
Primljeno: 22.02.2021. 

Primjedbe i prijedlozi 
prema članku 100. 
Zakona o prostornom 
uređenju. 

Prijedlog se ne 
usvaja. 

Traži se ukidanje uličnog 
koridora na kat.čest.br. 365/47 
k.o. Nova Ves Petrijanečka. 
Podnositelj je u podnesku 
naveo da je ulični koridor 
zagradio na način da zemljište 
koristi kao vlastito dvorište. 

Predmetno zemljište je u općinskom vlasništvu, u 
katastarskom operatu je uvedeno kao ulica i 
zemljišnim knjigama je uvedeno s oznakom „javno 
dobro put“ te je predmetnim koridorom već izvedena 
kanalizacija.  
Zemljište se nalazi neposredno uz obuhvat 
obavezne izrade urbanističkog plana uređenja, 
sukladno Zakonu o prostornom uređenju, tako da ga 
je moguće uvrstiti u obuhvat tog plana kao 
kontaktno područje (Odlukom Vijeća o izradi tog 
UPU), u kom slučaju te će se detaljno razgraničenje 
površina utvrditi kroz izradu predmetnog 
urbanističkog plana uređenja. 
Stoga se upućuje podnositelj prijedloga na aktivno 
sudjelovanje u postupku izrade navedenoga 
urbanističkog plana uređenja, a koji Općina ima 
namjere pokrenuti odmah po usvajanju 2. izmjena i 
dopuna PPUO Petrijanec.  
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Petrijanec, 01.03.2021. 
 

ZA IZRAĐIVAČA 2. ID PPUO        ZA NOSITELJA IZRADE 2. ID PPUO 

Vesna Makovec, dipl.ing.arh.        Ankica Košić, magistrica upravnih ved 

             

 

22.  Ministarstvo unutarnjih 
poslova, Ravnateljstvo 
civilne zaštite, Područni 
ured civilne zaštite 
Varaždin 
 
KLASA: 350-02/21-01/1 
URBROJ: 2186-06-21-12/18 
Primljeno: 23.02.2021. 

Na temelju upita 
nositelja izrade Plana, 
zahtjev javnopravnog 
tijela zaprimljen u 
Općini 21.06.2019. 
 
Mišljenje prema 
članku 101. stavcima 
1. i 5. Zakona o 
prostornom uređenju. 

Nema primjedbi na 
prijedlog Plana. 

U okviru nadležnosti 
javnopravnog tijela pozitivno 
mišljenje na plansko rješenje. 

 

23.  Agencija za ugljikovodike 
KLASA: 350-02/21-01/1 
URBROJ: 2186-06-21-12/19 
Primljeno: 24.02.2021. 

Primjedbe dane na 
temelju poziva 
javnopravnom tijelu 
na sudjelovanje u 
javnoj raspravi. 

Primjedba se 
usvaja 

Traži se ispravak pogrešno 
navedenog naziva istražnog 
prostora ugljikovodika koji se 
proteže kroz cijeli Prijedlog 
PPUO  - umjesto „SHZ-01“ 
ispravno je „SZH-01“ 

 

Primjedba se 
usvaja 

Traži  se korekcija broja 
„Narodnih novina“ u kojima je 
objavljen Zakon o istraživanju i 
eksploataciji ugljikovodika 
52/28 i 52/29. 

 

Primjedba se 
usvaja. 

Traži se brisanje ograničenja 
gradnje geotermalnih 
energana iz članka 117. 
stavak 2. odredbi. 

 

Primjedba se 
usvaja. 

Navodi se da je na cijelom 
području Općine moguće 
iskorištavati geotermalnu vodu 
za energetske svrhe, poštujući 
uvjete i ograničenja za 
istraživanje i eksploataciju 
sukladno prostorno – planskoj 
dokumentaciji. 
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4. AKTI I DRUGI DOKAZI 
 

- Zaključak o utvrđivanju prijedloga za javnu raspravu 
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- Objava javne rasprave u listu „Varaždinske vijesti“ 02.02.2021. s dokazima objave 
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- Preslika objave s mrežnih stranica Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne 
imovine  
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- Preslika objave s mrežnih stranica Općine Petrijanec 
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- Dopuna sadržaja za 2. izmjene i dopune PPUO Petrijanec od Nositelja izrade Plana a za 

potrebe izrade elaborata Nacrta konačnog prijedloga Plana 
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- Zapisnik o javnom izlaganju s popisom prisutnih   
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