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1. Podaci o objavi i trajanju javne rasprave 

1.1. Mjesto održavanja javne rasprave 
Prijedlog plana izložen je javnom uvidu u vrijeme trajanja rasprave u prostorijama Grada Vrbovca, Trg Petra 
Zrinskog 9, 10340 Vrbovec. 

1.2. Datum početka i trajanje javnog uvida u prijedlog plana 
Javni uvid u prijedlog plana održan je od 12.07.2021. do 20.07.2021., svakog radnog dana u vremenu od 8.00 
do 15.00 sati. 

1.3. Mjesto i datum javnog izlaganja 
Javno izlaganje prijedloga plana održano je 14.07.2021. u 11.00 sati u prostorijama Grada Vrbovca. 

1.4. Rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju primjedbe na prijedlog plana 
Primjedbe na izloženi prijedlog plana mogu se davati do datuma zaključivanja javne rasprave, 20.07.2021. 

2. Popis pozvanih sudionika u javnoj raspravi prema posebnoj obavijesti 
Posebne obavijesti o održavanju javnog izlaganja nacrta plana poslane su na sljedeće adrese: 

1. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i državne imovine, Ul. Republike Austrije 20, 10000 
Zagreb;  

2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo 
gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb  

3. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 
Zagreb  

4. Zavod za prostorno planiranje Zagrebačke županije, Ul. Ivana Rendića 32, 10000 Zagreb  
5. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za vojne nekretnine i zaštitu okoliša, 

Sarajevska cesta 7, 10000 Zagreb  
6. Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu, 

Mesnička 49, 10000 Zagreb  
7. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica grada Vukovara 78, 

10000 Zagreb  
8. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za industrijsku politiku, energetiku i rudarstvo, 

Ulica Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb  
9. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za cestovnu i željezničku infrastrukturu, Prisavlje 14, 

10000 Zagreb  
10. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica I. Dežmana 10, 10000 Zagreb;  
11. Ministartsvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb  
12. MUP PU Zagrebačka; Sektor upravnih inspekcijskih i poslova civilne zaštite; Inspektorat unutarnjih 

poslova; Petrinjska 30; 10000 Zagreb  
13. MUP Područni ured civilne zaštite Zagreb, Služba za inspekcijske poslove, Nehajska 5, 10000 Zagreb  
14. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za sliv Save, Ul. Grada Vukovara 220, 10000 Zagreb  
15. Hrvatske vode, VGI Bjelovar, Vatroslava Lisinskog 4c, 43000 Bjelovar  
16. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Vrbovec, 

Ulica poginulih branitelja 4/1, 10340 Vrbovec  
17. Hrvatske šume, Uprava šuma Bjelovar, Matošev trg 1, 43000 Bjelovar  
18. Hrvatske šume, UŠP Zagreb, Lazinska 41, 10000 Zagreb  
19. HEP Operator distribucijskog sustava, Gundulićeva 32, 10000 Zagreb  
20. HEP - ODS, DP Elektra Zagreb, Pogon Dgo Selo, Domobranska 14a, 10370 Dugo Selo  
21. HOPS - Hrvatski operator prijenosnog sustava, Sektor za razvoj, investicije i izgradnju, Kupska 4, 

10000 Zagreb  
22. HŽ infrastruktura, Razvoj i investicije, A. Mihanovića 12, 10 000 Zagreb  
23. PLINACRO d.o.o., Savske cesta 88 a, 10 000 Zagreb;  
24. JANAF d.d., Miramarska 24, 10 000 Zagreb;  
25. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, R.F. Mihanovića 9, 10 000 Zagreb  
26. HT Hrvatske telekomunikacije, Sektor za izgradnju, Folnegovićeva 5/V, 10 000 Zagreb  
27. Hrvatske ceste, Odjel projektiranja i razvoja, Vončinina 3, Zagreb  
28. Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, 151. samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor  
29. Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, Remetinečka cesta 3, 10000 Zagreb  
30. Županijske ceste Zagrebačke županije, Rendićeva 32, 10000 Zagreb  
31. Komunalac Vrbovec d.o.o., Kolodvorska 29, 10340 Vrbovec  
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32. Plin Vrbovec d.o.o., Kolodvorska 29, 10340 Vrbovec  
33. Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Koledovčina ulica 1, 10000 Zagreb  
34. Udruženje obrtnika Vrbovec, Križevačka 4, 10340 Vrbovec  
35. Grad Sveti Ivan Zelina, Sveti Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 12  
36. Općina Brckovljani, Dugo Selo, Josipa Zorića 1  
37. Općina Dubrava, Dubrava, Braće Radića 2  
38. Općina Gradec, Gradec, Gradec 134  
39. Općina Kloštar Ivanić, Kloštar Ivanić, Školska 22  
40. Općina Preseka, Preseka, Preseka 57  
41. Općina Rakovec, Rakovec, Rakovec 54  
42. Grad Križevci, 48260 Križevci, I. Z. Dijankovečkog 12  
43. Mjesni odbori na području Grada 

3. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog 
plana prihvaćeni 
U javnoj raspravi su zaprimljena sljedeća očitovanja, prijedlozi i primjedbe koji su prihvaćeni: 
 

zahtjev br. 1.  
PODNOSITELJ: HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb, Gundulićeva 32, 10002 Zagreb 

BROJ I ZNAK: 4/01-1.1-27905/21-6928-10729/21 VŠ, od 07. srpnja 2021.  
(urudžbirano 12. srpnja 2021., KLASA: 350-01/20-04/04, URBROJ: 383-21-79) 

  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Na Vaš zahtjev kojim tražite naše prijedloge i primjedbe na Prijedlog III. Izmjena i dopuna 
PPUG Vrbovca, možemo Vas izvijestiti sljedeće: 

1. U zoni obuhvata nalazi se postojeća srednjonaponska i niskonaponska 
elektroenergetska mreža.  

2. Postojeću elektroenergetsku mrežu u slučaju radova treba po potrebi zaštititi, 
odnosno izmaknuti u novu trasu, koja treba biti u neprometnoj površini. Sve zahvate 
na postojećoj elektroenergetskoj mreži treba riješiti projektom.  

3. Za eventualno premještanje i uklanjanje postojećih elektroenergetskih vodova i 
objekata treba zatražiti elektroenergetsko rješenje te naručiti radove od HEP-ODS 
d.o.o., Elektre-Zagreb.  

4. Troškove vezane za projektiranje i izvođenje premještanja postojeće 
elektroenergetske mreže, kao i troškove popravka kvarova na elektroenergetskim 
vodovima koji bi eventualno nastali pri izvođenju građevinskih radova, dužan je 
snositi investitor.  

5. Ukoliko se u budućnosti pojavi novi potrošač s potrebom za velikom vršnom 
snagom, lokacija potrebne nove transformatorske stanice osiguravat će se unutar 
njegove parcele.  

6. Parcele potrebne za eventualnu izgradnju novih transformatorskih stanica trebaju 
biti veličine minimalno 7x5 m, locirane uz prometnice.  

7. Pristupni put transformatorskim stanicama treba ispravno predvidjeti kako bi u svako 
doba dana bio omogućen prilaz kamionskom vozilu s ugrađenom dizalicom za 
dopremu energetskog transformatora i pripadajuće opreme.  

8. Tehnički uvjeti za opskrbu električnom energijom planiranih objekata definirat će se 
elektroenergetskim suglasnostima za svaki pojedini objekt u fazi ishođenja 
investicijsko - tehničke dokumentacije, a na temelju elektroenergetskih potreba.  

9. U javnoj neprometnoj površini s obje strane prometnica treba osigurati koridore 
minimalne širine 1 m za buduće srednjonaponske i niskonaponske 
elektroenergetske vodove.  

10. U slučaju potrebe izgradnje novih 10(20)/0,4 kV transformatorskih stanica, treba 
predvidjeti koridore za priključak istih na srednjonaponsku mrežu te koridore za 
nove niskonaponske vodove.  

11. Polaganje novih kao i prelaganje i eventualnu zaštitu ili izmicanje postojećih 
elektroenergetskih vodova treba projektirati i izvesti prema „Tehničkim uvjetima za 
izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV" - Prve 
izmjene i dopune (Bilten HEP-a br. 130/03) 

12. Na trasi elektroenergetskih kabelskih vodova nije dopuštena sadnja visokog raslinja 
te se u projektu uređenja okoliša ne mogu planirati drvoredi i slični nasadi unutar 
minimalne udaljenosti od 2 m od najbližeg elektroenergetskog kabela u koridoru do 
najbližeg stabla  
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13. Pri projektiranju treba obratiti pozornost na minimalne dopuštene razmake između 
elektroenergetskih kabela i ostalih komunalnih instalacija.  

14. U skladu sa člancima 39. i 40. Zakona o tržištu električne energije (NN 22/13, 95/15, 
102/15, 68/18, 52/19), za polaganje novih elektroenergetskih vodova, kao i 
eventualno prelaganje i zaštitu postojećih elektroenergetskih vodova nadležan je 
isključivo HEP-ODS, Elektra Zagreb. 

  

ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA. 
Navedeno je već propisano prijedlogom Plana.  

 
zahtjev br. 2.  
PODNOSITELJ: Hrvatski telekom d.d., Odjel za elektroničko komunikacijsku infrastrukturu (EKI), 

Harambašićeva 39, 10110 Zagreb 
Oznaka: T43-61967838-21, od 19. srpnja 2021. 
(urudžbirano 12. srpnja 2021., KLASA: 350-01/20-04/04, URBROJ: 383-21-79) 

  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Hrvatski Telekom nije upoznat niti se slaže sa ukidanjem telekomunikacijske infrastrukture te 
je za potrebe prostornog plana dostavio trase kabelske kanalizacije, kabela u zemlji i zračnu 
mrežu u svojem vlasništvu. Prema legendi u kartografskom prikazu trase kabelske 
kanalizacije nisu prikazane ili su pogrešno označene.  
Napominjemo kako HT nije jedini infrastrukturni operater te linije predviđene za ukidanje 
mogu pripadati i drugim operaterima na području plana, svakako HT nije suglasan sa 
ukidanjem linija koje se poklapaju sa dostavljenom HT infrastrukturom. 

  

ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA.  
 
zahtjev br. 3.  
PODNOSITELJ: Plinacro - Operator plinskoga transportnog sustava d.o.o., Savska 88a, 10000 Zagreb 

Klasa: PL/21-01/03, Urbroj: R/AC-21-04, od 19. srpnja 2021. 
(urudžbirano 21. srpnja 2021., KLASA: 350-01/20-04/04, URBROJ: 383-21-90) 

  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Nastavno na uvid u prijedlog predmetnog Plana iz javne rasprave molimo da uvažite 
sljedeće očitovanje. U kartografskim prikazima 4.06. i 4.07. potrebno je prikazati zaštitni 
koridor magistralnog plinovoda od 30 + 30 metara od osi plinovoda, a ne 10 +10 m kako 
sada stoji. Navedeno je u skladu s Pravilnikom o tehničkim uvjetima i normativima za 
siguran transport tekućih i plinovitih ugijikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te 
naftovodima i plinovodima za međunarodni transport (.SI. fist, br. 26/85). 

  

ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA.  
 
zahtjev br. 4.  
PODNOSITELJ: Dina Balić, Vrbovec 

20. srpnja 2021. 
(urudžbirano 20. srpnja 2021., KLASA: 350-01/20-04/04, URBROJ: 15-21-84) 

  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Zahtjev da se iz odredbi za provođenje briše odredba da je izgradnja ravnog neprohodnog 
krova dozvoljena samo za pomoćne i manje poslovne građevine koje se grade uz stambene 
gradevine.  
Na području PPU Vrbovec, dopuštena je izgradnja ravnog krova s nagibom do 10 st. za sve 
namjene te nema smisla da je izgradnja ravnog neprohodnog krova dopuštena samo za 
pomoćne i manje poslovne gradevine. 

  

ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA. 
 
zahtjev br. 5.  
PODNOSITELJ: Jelena i Esad Balić, Vrbovec 

20. srpnja 2021. 
(urudžbirano 20. srpnja 2021., KLASA: 350-01/20-04/04, URBROJ: 15-21-85) 

  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Zahtjev da se k.č.br. 424/276, 424/277, 424/272 i 424/273 k.o. Gostović izuzmu iz 
građevinskog područja – površine izdvojene namjene izvan naselja – gospodarska 
proizvodno-poslovna namjena. 

  

ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA. 
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zahtjev br. 6.  
PODNOSITELJ: Tomislav Geceg, Vrbovec 

14. srpnja 2021. 
(urudžbirano 14. srpnja 2021., KLASA: 350-01/20-04/04, URBROJ: 15-21-80) 

  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Predlaže se unos novog članka sa sljedećim sadržajem: „Građevine i ograđeni prostori 
zemljišta za uzgoj i čuvanje pasa moraju od granica građevinskog područja naselja biti 
udaljeni najmanje 150 m." 

  

ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA. 
 
zahtjev br. 7.  
PODNOSITELJ: Dejan Ivančan, Vrbovec 

09. srpnja 2021. 
(urudžbirano 14. srpnja 2021., KLASA: 350-01/20-04/04, URBROJ: 15-21-78) 

  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Zahtjev da se k.č.br. 1992/1 (dio) i 1994 k.o. Vrbovec uključe u građevinsko područje. 
Na k.č.br. 1992/1 izvedena je manje zahtjevna zgrada stambene namjene za koju je izdano 
Rješenje o izvedenom stanju, a na na k.č.br. 1994 izvedena je jednostavna zgrada 
poljoprivredne namjene za koju je također izdano Rješenje o izvedenom stanju. 

  

ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA. 
 
zahtjev br. 8.  
PODNOSITELJ: Marijan Lacković, Vrbovec 

21. srpnja 2021. 
(urudžbirano 21. srpnja 2021., KLASA: 350-01/20-04/04, URBROJ: 15-21-89) 

  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Zahtjev da se dio k.č.br. 97/6 k.o. Samoborec uključi u građevinsko područje. 
 

  

ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA. 
 
zahtjev br. 9.  
PODNOSITELJ: Kata Poslon, Vrbovec 

02. srpnja 2021. 
(urudžbirano 02. srpnja 2021., KLASA: 350-01/20-04/04, URBROJ: 15-21-73) 

  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Zahtjev da se k.č.br. 466/80, 466/79, 466/1, 492/9 i 492/10 k.o. Gostović uključe u 
građevinsko područje. 

  

ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA. 
 
zahtjev br. 10.  
PODNOSITELJ: Ivan Špoljarec, Vrbovec 

17. srpnja 2021. 
(urudžbirano 22. srpnja 2021., KLASA: 350-01/20-04/04, URBROJ: 15-21-93) 

  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Zahtjev da se k.č.br. 1252 k.o. Vrbovec_1 označi kao neizgrađena građevna čestica kakva 
je u naravi od svoga formiranja. 

  

ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA. 
 
zahtjev br. 11.  
PODNOSITELJ: Župa sv. Vida Mučenika, Vrbovec 

21. srpnja 2021. 
(urudžbirano 21. srpnja 2021., KLASA: 350-01/20-04/04, URBROJ: 383-21-92) 

  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Zahtjev da se k.č.br. 1000 k.o. Vrbovec uključi u građevinsko područje stambene namjene. 

  

ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA.  
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zahtjev br. 12.  
PODNOSITELJ: Grad Vrbovec, Upravni odjel za financije i gospodarstvo 

KLASA: 350-01/20-04/04, URBROJ: 238/32-04/13-21-104, od 18. srpnja 2021. 
  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Zahtjev da se dio k.č.br. 95 k.o. Samoborec koji se nalazi izvan građevinskog područja 
uključi u građevinsko područje naselja. 

  

ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA. 
 
zahtjev br. 13.  
PODNOSITELJ: Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije 

KLASA: 350-02/21-02/1, URBROJ: 238/1-126-21-6, od 30. srpnja 2021. 
  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Prijedlog III. Izmjena i dopuna PPUG Vrbovca potrebno je uskaditi sa Prostornim planom 
Zagrebačke županije prema dostavljenim primjedbama. 

  

ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA. 
 
zahtjev br. 14.  
PODNOSITELJ: Matija Nežić, Vrbovec 

20. kolovoza 2021. 
(urudžbirano 20. kolovoza 2021., KLASA: 350-01/20-04/04, URBROJ: 15-21-103) 

  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Zahtjev da se dijelovi k.č.br. 1233, 1234 i 1235 k.o. Poljana uključe u građevinsko područje. 

  

ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA. 
 

zahtjev br. 15.  
PODNOSITELJ: Jasenka Rumiha, Vrbovec 

30. srpnja 2021. 
(urudžbirano 30. srpnja 2021., KLASA: 350-01/21-04/19, URBROJ: 15-21-1) 

  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Zahtjev da odobri povrat ucrtane ceste na lokaciji uz k.č.br. 78/1, 78/2, 78/3, 78/4 i 78/5 k.o. 
Vrbovec_1, kako bi se lakše omogućio priključak na sustav odvodnje otpadnih voda. 

  

ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA. 
Cesta na navedenoj lokaciji već je ucrtana u prijedlogu plana, međutim nije vidljiva na 
kartografskom prikazu građevinskih područja, nego na kartografskom prikazu prometne 
mreže, na kojem je označena kao nerazvrstana cesta. 

 
zahtjev br. 16.  
PODNOSITELJ: Grad Vrbovec, Upravni odjel za financije i gospodarstvo 

KLASA: 350-01/20-04/04, URBROJ: 238/32-04/13-21-104/1, od 18. srpnja 2021. 
  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Uvidom u važeći Prostorni plan, Grad Vrbovec dostavljaju se sljedeći zahtjevi za izmjenom 
grafičkog i tekstualnog dijela  Prostornog plana uređenja Grada Vrbovca: 

1. Predlažemo formiranje građevinskog područja rekreacijske namjene unutar naselja, 
u naselju Vrbovec, prema priloženoj skici, 

2. Predlažemo da se k.č.br. 3995, 3996, 3997 i 4012 (dio) k.o. Vrbovec uključe u 
građevinsko područje naselja, 

3. Predlažemo da se k.č.br. 2073, 2074, 2075, 2079, 2080, 2081 sve k.o. Brčevec 
uključe u sportsko rekreacijsku namjenu izvan naselja, 

4. Predlažemo da se za slobodnostojeće građevine katnosti P+1 utvrdi minimalna 
širina čestice od 16 m (za P+2 da ostane 18 m), 

5. Predlažemo da se u naselju Lonjica predvidi željeznička stanica. 
  

ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA. 
 
zahtjev br. 17.  
PODNOSITELJ: Dario Kristian Idžaković, Malmo, Republika Švedska 

12. rujna 2021. 
(urudžbirano 13. rujna 2021., KLASA: 350-01/20-04/04, URBROJ: 15-21-109) 

  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Zahtjev da se k.č.br. 483/1 i 280/2 k.o. Hruškovica uključe u građevinsko područje. 
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ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA. 

4. Obrazloženja o očitovanjima, prijedlozima i primjedbama sudionika u javnoj raspravi koji nisu 
prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni 
U javnoj raspravi zaprimljena su sljedeća očitovanja, prijedlozi, primjedbe i zahtjevi koji nisu prihvaćeni ili su 
djelomično prihvaćeni: 
 

zahtjev br. 18.  
PODNOSITELJ: Zagrebačka županija, UpravnI odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, 

Ispostava Vrbovec  
KLASA: 350-02/21-01/01, URBROJ: 238/1-18-09/1-21-02, od 20. srpnja 2021. 
(urudžbirano 21. srpnja 2021., KLASA: 350-01/20-04/04, URBROJ: 238/1-21-91) 

  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Vezano za javnu raspravu o prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPUG Vrbovca (u daljnjem 
tekstu „Plan") iznosimo prijedloge i primjedbe unutar odredbi za provođenje predmetnog 
plana:  

1. Unutar članka 3a, definirati pojmove koji se spominju u odredbama za provođenje 
(pojam „Suteren" i „Višestambena gradevina");  

2. U članku 12. definirati u kojim je slučajevima moguća iznimna širina prometne 
površine (2,50 m);  

3. U članku 13. protivimo se izbacivanju minimalne dubine građevne čestice (istu je 
moguće korigirati na manju dubinu) te definirati na kojem se mjestu mjeri minimalna 
širina građevne čestice;  

4. U članku 22. st. 1. brisati riječ „stambenih"; 
5. U članku 25. st. 1. definirati „veći nagib"; 
6. U članku 27. jednoznačno definirati da li se garaža može graditi na bližoj udaljenosti 

od 5 m od regulacijskog pravca te pod kojim uvjetima;  
7. U članku 44. definirati maksimalnu tlocrtnu površinu (pošto gradevinska bruto 

površina u izračunu ne obuhvaća natkrivene i otvorene površine kao što su 
natkrivene terase, nadstrešnice i lođe); 

8. U članku 50. definirati pojam „sređenih prometnica";  
9. Unutar točke 3.3. Ugostiteljstvo i turizam, članak 52c. u rečenici „U stambenim i 

stambeno poslovnim građevinama mogu se planirati ugostiteljsko-turistički sadržaji 
kao prateći sadržaji uz stanovanje ako svojim radom ne ometaju stanovanje 
(bukom, neugodnim mirisima i sl.) i to u prizemlju obiteljske građevine ili 
višestambene građevine" - ukoliko se isto odnosi na iznajmljivanje soba i apartmana 
razmotriti mogućnost dopuštenja više etaža;  

10. Unutar članka 70. dodati točku „ za višestambene građevine - 1,5 p.m./po stanu" - 
vezano uz članak 54.;  

11. Definirati da li je moguća opskrba pitkom vodom (osim javne vodovodne mreže) 
putem bunara ili su moguće druge opcije (npr. spremnici vode, cisterne). 

  

ODGOVOR: ZAHTJEV SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA.  
Prihvaćene su sve točke zahtjeva osim točke 10. koja je djelomično prihvaćena na način da 
je propisan broj parkirnih mjesta za višestambene građevine - 1 p.m./po stanu. 

 
zahtjev br. 19.  
PODNOSITELJ: Dina Balić, Vrbovec 

19. srpnja 2021. 
(urudžbirano 20. srpnja 2021., KLASA: 350-01/20-04/04, URBROJ: 15-21-86) 

  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Daju se sljedeća pitanja i primjedbe: 
1. Načelno je potrebno definirati pojam visine, te se predlaže da se visina definira od 

poda prizemlja (zbog mogućnosti gradnje suterena podruma) jer teren nije čvrsta 
fizička tvorevina (isti kroz godine može varirati jer za uređenje terena nisu potrebne 
dozvole)  

2. Regulacijski pravac - postoje parcele koje su omeđene sa dva javna puta – da li 
udaljenosti od navedenog pravca moraju biti od oba puta  

3. U točki 22. zgrade Po/S+P+1 nisu definirane, odnosno, u postupcima se udaljenost 
računa kao za zgrade Po/S+P+2, te bi se udaljenost trebala računati kao zo zgrade 
Po/S+P+Pk jer je manja razilka u visini između zgrada Po/S+P+Pk i Po/S+P+1, 
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nego između Po/S+P+1 i Po/S+P+2. U prostornorn planu bi trebalo pisati „ne može 
biti manja od 4 m za građevine visine do Po/S+P+1“ 

4. Krovišta bi se trebala izvoditi nagiba od 0 do 45st na parcelarna svih namjena (u 
nekim dijelovima postojeći prostorni plan definira od 0-10 i od 20-45, npr točka 25)  

5. U točki 44. Spominje se odredba „s izgradenim klijetima“, a nije definirano da li 
parcele na kojima nisu izgradene klijeti, a nalaze se u području vinograda i voćnjaka 
izvan građevinskih područja s izgrađenim klijetima, mogu biti parcele za izgradnju 
stambene zgrade za povremeno stanovanje.  

6. Odredba koja se odnosi na krovišta u točki 63. je neodređeno napisana, te bi trebalo 
izbaciti definiciju krovišta zbog razvitka grada i više slobode u arhitektonskim 
rješenjima. 

  

ODGOVOR: ZAHTJEV SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA. 
Prihvaćaju se točke 2., 3. 4. i 6. zahtjeva, dok se točke 1. i 5 ne prihvaćaju. 

 
zahtjev br. 20.  
PODNOSITELJ: LS-Studio d.o.o., Vrbovec 

20. srpnja 2021. 
(urudžbirano 20. srpnja 2021., KLASA: 350-01/20-04/04, URBROJ: 15-21-87) 

  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Daju se sljedeće primjedbe: 
1. U točki 3.a. definiran je pojam kata zgrade i podruma, a nije definirano prizemlje i 

suteren.  
Prijedlog:  
- podrum je etaža ukopana do 75% volumena (pravilnik o načinu izračuna 
gradevinske (bruto) površine zgrade predviđa koeficjente za takav prostor)  
- suteren je ukopan manje od 75%  
- pod prizemlja je maksimalno 1,5 m iznad terena, ako se nalazi iznad 
podruma/suterena  

2. U točki 3.a. definirano je potkrovlje kao prostor ispod kosog krova.  
Prijedlog: Omogućiti izvedbu potkrovlja u varijanti uvučenog kata s ravnim krovom.  

3. U točki 3.a. definirana je nadstrešnica kao natkriven prostor zatvoren maksimalno s 
jedne strane i to uvjetno ako se naslanja na kuću, među i sl. Zašto ne omogućiti 
zatvaranje ukoliko je na udaljenosti 1-3m od međe? Zašto ne omogućiti zatvaranje s 
dvije ili tri strane? Što ako je nadstrešnica omeđena s dvije strane kućom i garažom 
recimo?  
Prijedlog: Ukinuti ograničenje zatvaranja strana nadstrešnice.  

4. U točki 3.a. definirane su pomoćne građevine na način da se obavezno grade na 
čestici osnovne zgrade.  
Prijedlog: Omogućiti gradnju pomoćnih gradevina na česticama koje čine 
funkcionalnu cjelinu sa česticom osnovne zgrade. Recimo, preko puta ceste. 

5. U točki 3.a. definiran je koeficijent izgrađenosti na način da u površinu pod 
građevinom ne ulaze otvoreni natkriveni prostori, kao u tlocrtnoj površini zgrade.  

6. U točki 13. ukidaju se dubine parcela. Smatram da je potrebno zadržati minimalnu 
dubinu parcele ili, ukoliko se ukida, uvesti minimalnu površinu parcele.  

7. U točki 20. omogućiti da se dijelovi zida koji se spominju u izvedbi od staklene 
opeke mogu izvesti i drugim materijalima poput mutnog stakla, kopilit stakla, mutnog 
polikarbonata i slično. Materijal ne bi trebao biti uvjet.  

8. U točki 24. su zabranjeni balkoni, istaci i lođe preko regulacijske linije, a isti postoje 
u centru Vrbovca. Smatram da se isti trebaju omogućiti uz suglasnost Grada ili 
Konzervatorske službe.  

9. U točki 44. nije usklađen tekst sa pojmovima iz zakona - Bruto površina - 
Građevinska (bruto) površina, a shodno tome niti tekst točke nije usklađen. Također, 
smatram da se ne bi smjelo stavljati u povoljniji položaj vlasnike OPG-a u odnosu na 
ostale korisnike poljoprivrednog zemljišta. Ako je u pitanju potreba za 
iznajmljivanjem nekretnine za potrebe turizma, neka se to regulira posebnim 
zakonom, a ne Prostomim planom. Predlažem da se u klijetima i spremištima voća 
planom predvidi prostor za odmor, ali ne veći od 50% korisne površine zgrade. 
Površina namijenjena spremanju alata i poljoprivrednih proizvoda ne bi smjela biti 
manja od 50% zgrade.  

10. U točki 50. se spominje broj parkirnih mjesta koji je drugačije definiran u točki 70. 
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Predlažem brisanje u točki 50.  
11. U članku 63. je dodavanjem „ne" došlo do zbunjujuće formulacije. Predlažem 

ukidanje teksta o nagibu krovišta ili formulaciju istu kao u prethodnim točkama. 
Također, predlažem da se omogući izvedba potkrovlja u varijanti uvučene etaže s 
ravnim krovom.  

12. U točki 70. kod broja parkirnih mjesta po zaposleniku - dodati „u smjeni". 
13. U točki 136. promijeniti konstrukciju da glasi: „...s tim da se postojeći parametri, koji 

su suprotni odredbama PPU-a, mogu zadržati. Konstrukcijom da se „veći" mogu 
zadržati dovodi do mogućnosti tumačenja da se udaljenosti manje od propisanih ili 
broj parkirnih mjesta manji od propisanih i sl. ne može zadržati...  

14. U točki 13. pobliže odrediti na kojem mjestu je potrebno zadovoljiti širinu čestice - da 
li je to cijela čestica (problematično) ili dio čestice na kojem se nalazi zgrada iii 
planira gradnja zgrade.  

15. U točki 24. određen je nagib krovne kućice kao 0°-45°, a u praksi se često bočne 
strane izvode i strmije. Smatram da treba ukinuti odredbu o nagibu. Bočne stranice 
mogu biti i pod 90°. 

  

ODGOVOR: ZAHTJEV SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA. 
Prihvaćaju se točke 1. (osim dijela koji se odnosi na pod prizemlja max. 1,5 m iznad terena), 
2., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 14. i 15. Točke 3., 4., 9., 12. i 13. ne prihvaćaju se. 

 
zahtjev br. 21.  
PODNOSITELJ: Alenka Svečnjak Dadanović, Vrbovec 

19. srpnja 2021. 
(urudžbirano 20. srpnja 2021., KLASA: 350-01/20-04/04, URBROJ: 15-21-88) 

  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Daju se sljedeće primjedbe na prijedlog plana: 
1. Predlaže se da se u čl. 3a. zemljište pod građevinom definira kao vertikalna 

projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevina 
osim balkona, na građevnu česticu, uključivši i terase u prizemlju građevine kada su 
iste konstruktivni dio podzemne etaže; ili još bolje, da se kig definira kao odnos 
tlocrtne površine i ukupne površine građevne čestice jer za tlocrtnu površinu već 
postoji takva definicija u prijedlogu plana. Predložena definicija je uobičajena u 
praksi i slično se koristi u mnogim prostornim pianovima dok je postojeća definicija 
preslobodna. Iste izmjene bilo bi potrebno radi usklađenosti naknadno uvrstiti i u 
UPU Grada Vrbovca. (Uz to, potrebno je napomenuti da tekst plana nije dosljedan u 
korištenju pojmova - u pojmovniku se definira koeficijent izgrađenosti (što bi bio broj 
poput 0,3), a kasnije u tekstu se uvjetuje izgradenost čestice u %.). 

2. u poglavlju 2.2.1. nije određena najmanja i najveća površina građevne čestice. 
Predlaže se da se u poglavlju 2.2.1. za izgradnju izvan obuhvata UPU-a definira i 
najmanja i najveća površina građevne čestice ovisno o načinu gradnje.  

3. u općim uvjetima za gradnju stambenih, višestambenih, stambeno-poslovnih ili 
poslovnih građevina nije propisana minimalna površina zelenila, odnosno prirodnog 
terena na građevnoj čestici. Predlaže se da se za gradnju stambenih, 
višestambenih, stambeno-poslovnih poslovnih građevina izvan obuhvata UPU-a 
uvjetuje najmanji udio zelenih površina na građevnoj čestici u iznosu 20-30% ovisno 
o namjeni građevine.  

4. u odredbama za provođenje nisu definirani uvjeti za izgradnju potpornih zidova te se 
predlaže da se ograniči najveća visina potpornih zidova na 2m, a u slučaju da je 
potrebno izvesti potporni zid veće visine, da se izvode u terasama (kaskadno) s 
horizontalnom udaljenošću zidova od najmanje 1,5m. 

  

ODGOVOR: ZAHTJEV SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA. 
Prihvaćaju se sve točke zahtjeva osim dijela točke 2. koji se odnosi na definiranje 
maksimalne površine građevne čestice za gradnju izvan obuhvata UPU-a. 

 
zahtjev br. 22.  
PODNOSITELJ: Matija Nežić, Vrbovec 

20. kolovoza 2021. 
(urudžbirano 20. kolovoza 2021., KLASA: 350-01/20-04/04, URBROJ: 15-21-102) 

  

SAŽETAK Zahtjev da se dijelovi k.č.br. 1118, 1117/1, 1116/1 i 1115/1 k.o. Poljana uključe u 
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ZAHTJEVA: građevinsko područje. Na k.č.br. 1118 i 1117/1 k.o. Poljana izvedena je jednostavna zgrada 
poljoprivredne namjene za koju je izdano Rješenje o izvedenom stanju. 

  

ODGOVOR: ZAHTJEV SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA. 
Dijelovi k.č.br. 1118 i 1117/1 uz prometnu površinu uključeni su u građevinsko područje. Dio 
zahtjeva koji se odnosi na k.č.br. 1116/1 i 1115/1 nije moguće prihvatiti jer se navedene 
čestice ne vežu na postojeće građevinsko područje (u skladu s člankom 87. Prostornog 
plana Zagrebačke županije ne mogu se formirati nova izdvojena građevinska područja 
naselja na prostorima na kojima nema izgrađenih građevina).  

 
zahtjev br. 23.  
PODNOSITELJ: Marinko Nežić, Vrbovec 

20. kolovoza 2021. 
(urudžbirano 20. kolovoza 2021., KLASA: 350-01/20-04/04, URBROJ: 15-21-101) 

  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Zahtjev da se dio k.č.br. 1120/1 k.o. Poljana uključi u građevinsko područje. 

  

ODGOVOR: ZAHTJEV SE NE PRIHVAĆA. 
Zahtjev nije moguće prihvatiti jer se navedena čestica ne veže na postojeće građevinsko 
područje (u skladu s člankom 87. Prostornog plana Zagrebačke županije ne mogu se 
formirati nova izdvojena građevinska područja naselja na prostorima na kojima nema 
izgrađenih građevina). 

 
zahtjev br. 24.  
PODNOSITELJ: Jasenka Rumiha, Vrbovec 

30. srpnja 2021. 
(urudžbirano 30. srpnja 2021., KLASA: 350-01/21-04/20, URBROJ: 15-21-1) 

  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Zahtjev da se odobri micanje dalekovoda koji prolazi preko k.č.br. 78/1, 78/2, 78/3 i 78/4 k.o. 
Vrbovec_1.  

  

ODGOVOR: ZAHTJEV SE NE PRIHVAĆA. 
S obzirom da se radi o postojećem 35 kV dalekovodu, zahtjev bi trebalo uputiti HEP-u. 

 
zahtjev br. 25.  
PODNOSITELJ: Marija Vlaisavljević, Vrbovec 

02. kolovoza 2021. 
(urudžbirano 03. kolovoza 2021., KLASA: 350-01/21-04/21, URBROJ: 15-21-101) 

  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Zahtjev da se dijelovi k.č.br. 1857 i 1858 k.o. Vrbovec uključe u građevinsko područje. Na 
k.č.br. 1857 k.o. Vrbovec izvedena je manje zahtjevna zgrada stambene namjene za koju je 
izdano Rješenje o izvedenom stanju. 

  

ODGOVOR: ZAHTJEV SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA. 
Dio k.č.br. 1857 uz prometnu površinu uključen je u građevinsko područje. Dio zahtjeva koji 
se odnosi na k.č.br. 1858 nije moguće prihvatiti jer se navedena čestica ne veže na 
postojeće građevinsko područje (u skladu s člankom 87. Prostornog plana Zagrebačke 
županije ne mogu se formirati nova izdvojena građevinska područja naselja na prostorima 
na kojima nema izgrađenih građevina). 

 
zahtjev br. 26.  
PODNOSITELJ: Ivica Prelog, Vrbovec 

(urudžbirano 26. kolovoza 2021., KLASA: 350-01/21-04/23, URBROJ: 15-21-1) 
  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Zahtjev da se k.č.br. 4013, 4014, 4015, 4016 i 4018 k.o. Vrbovec uključe u građevinsko 
područje turističke namjene. 

  

ODGOVOR: ZAHTJEV SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA. 
K.č.br. 4013, 4014, 4015, 4016 te dio k.č.br. 4018 uključene su u građevinsko područje 
turističke namjene. Dio k.č.br. 4018 nalazi se unutar zone velike vjerojatnosti pojave poplava 
za vrlo ranjive i srednje ranjive zahvate u prostoru te se prema članku 157. Prostornog plana 
Zagrebačke županije ne može uključiti u građevinsko područje turističke namjene. 
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zahtjev br. 27.  
PODNOSITELJ: Stjepan Tomašić, Dijaneš 

(urudžbirano 02. rujna 2021., KLASA: 350-01/20-04/04, URBROJ: 15-21-107) 
  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Zahtjev da se k.č.br. 153 k.o. Vrbovec uključi u građevinsko područje.  

  

ODGOVOR: ZAHTJEV SE NE PRIHVAĆA. 
Zahtjev nije moguće prihvatiti jer se navedena čestica ne veže na postojeće građevinsko 
područje (u skladu s člankom 87. Prostornog plana Zagrebačke županije ne mogu se 
formirati nova izdvojena građevinska područja naselja na prostorima na kojima nema 
izgrađenih građevina). 

 
zahtjev br. 28.  
PODNOSITELJ: Branka Habijanec, Vrbovec 

(urudžbirano 09. rujna 2021., KLASA: 350-01/21-04/25, URBROJ: 15-21-1) 
  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Zahtjev da se k.č.br. 107/16 k.o. Dijaneš uključi u građevinsko područje.  

  

ODGOVOR: ZAHTJEV SE NE PRIHVAĆA. 
Veći dio navedene čestice već se nalazi unutar građevinskog područja. Zahtjev nije 
opravdan, s obzirom da je na dijelu čestice koji se nalazi unutar građevinskog područja, 
prema uvjetima iz PPUG moguće formirati više građevnih čestica. 

 
zahtjev br. 29.  
PODNOSITELJ: Božidar Mlinarek, Vrbovec 

(urudžbirano 31. kolovoza 2021., KLASA: 350-01/20-04/04, URBROJ: 15-21-106) 
  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Zahtjev da se k.č.br. 154 k.o. Vrbovec uključi u građevinsko područje.  

  

ODGOVOR: ZAHTJEV SE NE PRIHVAĆA. 
Zahtjev nije moguće prihvatiti jer se navedena čestica ne veže na postojeće građevinsko 
područje (u skladu s člankom 87. Prostornog plana Zagrebačke županije ne mogu se 
formirati nova izdvojena građevinska područja naselja na prostorima na kojima nema 
izgrađenih građevina). 

5. Popis sudionika u javnoj raspravi čija očitovanja nisu sadržavala prijedloge i primjedbe 
U javnoj raspravi zaprimljena su sljedeća očitovanja nadležnih tijela koja nisu sadržavala prijedloge i primjedbe: 
 

zahtjev br. 30.  
PODNOSITELJ: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 

10000 Zagreb 
KLASA: 350-05/21-01/03 URBROJ: 376-05-3-21-04, od 19. srpnja 2021. 
(urudžbirano 23. srpnja 2021., KLASA: 350-01/20-04/04, URBROJ: 383-21-96) 

  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Uvidom u dostavljeni prijedlog III. Izmjena i dopuna PPUG Vrbovca za javnu raspravu 
potvrđujemo da na prijedlog nemamo primjedbi. 

  

ODGOVOR: NEMA PRIMJEDBI 
 
zahtjev br. 31.  
PODNOSITELJ: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i 

upravljanje imovinom, Kupska 4, 10000 Zagreb 
KLASA: 700/21-17/47, URBROJ: 3-200-002-01/IV-21-02, od 12. srpnja 2021. 
(urudžbirano 22. srpnja 2021., KLASA: 350-01/20-04/04, URBROJ: 383-21-95) 

  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Nakon obavljenog pregleda tekstualnog i grafičkog dijela prijedloga Plana, potvrđuje se da 
su uvažene sve odrednice Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o., a koje su 
prikazane u prostorno planskom dokumentu višega reda (PPZŽ), a koji su bili definirani u 
prethodno ostvarenim dogovorima i dostavljenom očitovanju HOPS-a Klasa: 700/21- 15/02, 
Ur. Broj: 3-200-002-01/IV-21-02 od dana 19. siječnja 2021. godine. 

  

ODGOVOR: NEMA PRIMJEDBI 
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Zaključak o utvrđivanju prijedloga plana za javnu raspravu – str. 1 
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Zaključak o utvrđivanju prijedloga plana za javnu raspravu – str. 2 
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Objava javne rasprave 
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Ispravak Objave javne rasprave 
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Posebna obavijest o javnoj raspravi – str. 1 



III. Izmjene i dopune PPUG Vrbovca – Izvješće o javnoj raspravi 

18 

 
 

Posebna obavijest o javnoj raspravi – str. 2 
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Objava javne rasprave na web stranici Grada Vrbovca 
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Objava javne rasprave na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 
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Objava javne rasprave u „24“ sata 
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Ispravak Objave javne rasprave u „24“ sata 
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Zapisnik o javnom izlaganju – str. 1 
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Zapisnik o javnom izlaganju – str. 2 
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Zapisnik o javnom izlaganju – str. 3 
 



III. Izmjene i dopune PPUG Vrbovca – Izvješće o javnoj raspravi 

26 

 
 

Popis prisutnih na javnom izlaganju 
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Mišljenje HAKOM-a 
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Očitovanje Hrvatske elektroprivrede – str. 1 
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Očitovanje Hrvatske elektroprivrede – str. 2 
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Mišljenje Hrvatskog operatora prijenosnog sustava – str. 1 
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Mišljenje Hrvatskog operatora prijenosnog sustava – str. 2 
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Mišljenje Hrvatskih cesta 
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Mišljenje Hrvatskog telekoma 
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Očitovanje Ministarstva obrane 
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Očitovanje Plinacra 
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Zahtjevi  Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Vrbovec - str. 1 
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Zahtjevi  Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Vrbovec - str. 2 
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Zahtjev  Grada Vrbovca 
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Zahtjev  Grada Vrbovca 
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primjedbe Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije - str. 1 
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primjedbe Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije - str. 2 
 



III. Izmjene i dopune PPUG Vrbovca – Izvješće o javnoj raspravi 

42 

 
 

primjedbe Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije - str. 3 
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primjedbe Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije - str. 4 
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Zahtjevi građana 
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Zahtjevi građana 
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Zahtjevi građana 
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Zahtjevi građana 
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Zahtjevi građana 
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Zahtjevi građana 
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Zahtjevi građana 
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Zahtjevi građana 
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Knjiga primjedbi 
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Knjiga primjedbi 


