




A. PRIMJEDBE PRISTIGLE U PISANOM OBLIKU 
 
1. DANICA SKRBIN  
 POKUPSKO 50.  
 10414 POKUPSKO  
  
 Vlasnica sam zemljišta k.č. br. 1455/5, k.o. Pokupsko i sagrađene kuće. 
 Molim gore cijenjeni naslov da uvrsti moje zemljište u građevinsko područje naselja 
 prilikom izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pokupsko. 
 
 Odgovor: Prihvaća se. 
 
2. RENATA RADOŠ 
 MATE LOVRAKA 31 
 10410 VELIKA GORICA 
 
 Vlasnica sam zemljišta k.č. br. 1455/4, k.o. Pokupsko i sagrađene kuće. 
 Molim gore cijenjeni naslov da uvrsti moje zemljište u građevinsko područje naselja 
 prilikom izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pokupsko. 
 
 Odgovor: Prihvaća se. 
 
3. BARA ŠEPČIĆ 
 POKUPSKI GLADOVEC 58 
 10414 POKUPSKO 
 
 Vlasnica sam zemljišta i kuće na k.č.br. 1126 k.o. Hotnja, te molim da se moje 

zemljište i kuća uvrste u građevinsko područje naselja prilikom izrade II. Izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pokupsko. 

 
 Odgovor: Prihvaća se. 
 
4. IVAN TAČKOVIĆ 
  HOTNJA 90 
 POKUPSKO 
 
 Vlasnik sam zemljišta, kuće i poljoprivrednih zgrada na k.č.br. 797/1, 797/2, 795, te 

molim da se navedeno uvrsti u građevinsko područje naselja prilikom izrada II. 
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pokupsko. 

 
 Odgovor: Prihvaća se. 
 
5. IVAN MAREKOVIĆ 
 HOTNJA 31 
 10414 POKUPSKO 
 
 Vlasnik sam zemljišta i kuće na k.č.br. 24/9, 24/5 k.o. Hotnja, te molim da se moje 

zemljište i kuća uvrste u građevinsko područje naselja prilikom izrade II. Izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pokupsko. 

 
 Odgovor: Prihvaća se. Čestica je već i bila u građevinskom području naselja kao 

izgrađeni dio. 
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6. SUČEC DAVORIN,  
 10410 V. GORICA,  
 FABIJANČIĆEVA 23 
 
 Molimo gore navedeni naslov da uvaži naše zahtjeve glede II. izmjena i dopuna 

prostornog plana uređenja općine Pokupsko i to u slijedećem: 
  
 6.4.2. POPIS KULTURNE BAŠTINE SISTEMATIZIRAN PO VRSTAMA: 
 Etnološka građevina i etnološki sklop 
 - kuća na okućnici, Ulica J. Branjuga, k.č. 433/26, Pokupsko 
 

 6.4.3. PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE POKUPSKOG 
  - KONZERVATORSKA STUDIJA 
 EVIDENCIJA I SISTEMATIZACIJA KULTURNE BAŠTINE 
 -30 Kuća, Ulica J. Branjuga, Pokupsko 433/26 etnološka građevina PZ 
 

 6.4.9. Prioriteti zaštite i sanacije kulturnih dobara 
 - zaštita od propadanja i sanacija, te privođenje namjeni drvene tradicijske 

stambene zgrade i pripadajuće parcele u ulici J. Branjuga, (k.č. 433); 
 

 Tražimo brisanje istog iz gore navedenih točaka prostornog plana 
 

 Obrazloženje: 
 Navedeno je u stvarnosti potpuno srušeni i devastirani objekt, bez mogućnosti obnove 

istog. U međuvremenu je došlo i do krađe većeg dijela preostalog ruševnog objekta. 
Ruševni ostaci u stvarnosti se ne nalaze na cestici 433/26, nego na cestici 433/4. 

 
 Odgovor: Prihvaća se djelomično. U popisu će kao napomena biti navedeno da je 

kuća srušena. 
 
7. STJEPAN MARKUZ  
 ROŽENICA 19  
 10414 POKUPSKO 
 
 U kartografskom dijelu prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Pokupsko, Građevinska područja naselja Roženica i Opatija Donja, k.č.br. 
180, k.o. Roženica je označena kao neizgrađeni dio građevinskog područja. 

 

 Ovim putem Vas obavještavam da je na predmetnoj čestici temeljem pravomoćnog 
Rješenja o uvjetima građenja, Klasa: UP/l-361-06/11-01/12, Ur.broj: 238/1-18-08/1-
11-14 od 7.12.2011. godine, koje dostavljam u privitku, 2012. godine izgrađena 
obiteljska kuća. Ista još nije upisana u katastru i zemljišnim knjigama, niti je izvršena 
prenamjena poljoprivrednog zemljišta. 

 

 Molimo Vas da obavijest o izgrađenom objektu proslijedite izrađivaču II. izmjena i 
dopuna PPU Općine Pokupsko, kako bi ocijenio da li je potrebno i moguće već u 
ovom trenutku ovu česticu označiti kao izgrađeni dio građevinskog područja, jer u 
stvarnosti to jest, iako objekt još nije upisan u zemljišnim knjigama i katastru. 

 
 Odgovor: Prihvaća se. 
 
8. MLINARIĆ JOSIP 
 NIKOLE TESLE 31P 
 10410 VELIKA GORICA 
 
 Molim Vas da parcele 802/14, 802/15 i 682 staviti u građevnu zonu. 
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 Odgovor: Prihvaća se djelomično. Na navedene čestice će se proširiti zona 
rekreacijske jer na tom dijelu nema stambenih kuća. 

 
9. SLAVKO POPOVČIĆ 
 HOTNJA 50 
 10414 POKUPSKO 
 
 Nastavno na prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Pokupsko, GP Hotnja molim naslov da izmijeni namjenu nekretnina označenih kao 
k.č.br. 112/1 i 112/2. k.o. Hotnja na način da istoj odredi, odnosno proširi površinu za 
namjenu građevinsko područje sukladno predloženim granicama kao u privitku 
(privitak br.1. i privitak br. 4.). 

 
 Obrazloženje: 
 Obzirom da su sukladno Rješenju o izvedenom stanju Klasa: UP/l-361-06/13-

02/1303, Ur.broj: 238/1-18-08/1-15-9 od 21. kolovoza 2015. godine (privitak br. 2.) 
ozakonjene stambena zgrada, jednostavne poljoprivredne zgrade, te pomoćna 
zgrada, sve izgrađene na k.č.br. 108/6,112/1,112/2,113/1 i 113/2, k.o. Hotnja, a radi 
daljnjeg upisa građevina u zemljišne knjige, molim da se označeno građevinsko 
područje na k.č.br. 112/1 i 112/2 proširi iz razloga što se manji dio ozakonjenih zgrada 
nalazi na području koji trenutno nije označen kao građevinsko područje. 

 
 Odgovor: Prihvaća se. 
 
10. SLAVKO POPOVČIĆ 
 HOTNJA 50 
 10414 POKUPSKO 
 
 Nastavno na prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Pokupsko, GP Hotnja molim naslov da izmijeni namjenu nekretnine označene kao 
k.č.br. 84/3, k.o. Hotnja na način da istoj odredi, odnosni proširi površinu za namjenu 
građevinsko područje sukladno predloženim granicama kao u privitku (privitak br. 1. i 
privitak br. 2.). 

 
 Obrazloženje: 
 Obzirom da su sukladno prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Pokupsko, GP Hotnja nekretnina označene kao k.č.br. 84/3, k.o. Hotnja 
jednim dijelom već nalazi u građevinskom području, molim da se označeno 
građevinsko područje na k.č.br. 84/3 sukladno prijedlogu. 

 
 Odgovor: Prihvaća se. 
 
11. SLAVKO POPOVČIĆ 
 HOTNJA 50 
 10414 POKUPSKO 
 
 Nastavno na prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Pokupsko, GP Hotnja molim naslov da izmijeni namjenu nekretnine označene kao 
k.č.br. 1411/8. k.o. Hotnja na način da istoj odredi namjena građevinsko područje. 

  
 Odgovor: Ne prihvaća se. K.č. 1411/3 je van obuhvata Plana. 
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B. PRIMJEDBE JAVNOPRAVNIH TIJELA U TOKU JAVNE RASPRAVE 
 
12. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 
 POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA  
 SEKTOR UPRAVNIH I INSPEKCIJSKIH POSLOVA  
 Inspektorat unutarnjih poslova 
 
 Za uređenje i oblikovanje prostora pri izradi predmetnog plana iz djelokruga zaštite od 

požara potrebno predvidjeti slijedeće: 
 

 1. Osigurati vatrogasne prilaze i površine za operativni rad vatrogasne tehnike u 
skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 
i 142/03). 

 

 2. Osigurati potrebne količine vode za gašenje požara u skladu s odredbama 
Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06). 

 
 Odgovor: Prihvaća se. To je ugrađeno u Odredbe za provođenje. 
 
13. REPUBLIKA HRVATSKA 
 DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 
 PODRUČNI URED ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE ZAGREB  
 ZAGREB,  
 KSAVERSKA CESTA 109 
 
 Predlažemo da se u Prijedlogu - odredbama za provođenje, ispod naslova Zaštita i 

spašavanje, u članku 65., briše tekst "Prema odredbama Pravilnika o kriterijima za 
određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi 
objekti za zaštitu (NN 2/91)". 

 

 Za provođenje mjere sklanjanja građana planirati korištenje podrumskih i drugih 
prostorija u građevinama koje su prilagođene za sklanjanje te komunalnih i drugih 
građevina ispod površine tla namijenjene javnoj uporabi kao što su garaže, trgovine i 
drugi pogodni prostori. 

  

 Planirati pravce evakuacije i lokacije za zbrinjavanje građana. 
 
 Odgovor: Prihvaća se. Članak 65. će se izmijeniti. 
 
14. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA 
 PODUZETMŠTVA I OBRTA 
 

 Nemaju primjedbi. 
 
15. MINISTARSTVO OBRANE ZAGREB 
 UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE  
 SEKTOR ZA VOJNU INFRASTRUKTURU  
 SLUŽBA ZA VOJNO GRADITELJSTVO I ENERGETSKU UČINKOVITOST 
 

 Nemaju primjedbi. 
 
16. HAKOM 
 HRVATSKA REGULATORIMA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI 
 ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9.  
 10110 ZAGREB 
 

 Nemaju primjedbi. 
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17. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE  
 10000 ZAGREB 
 RADNIČKA CESTA 80 
 
 Nacrt prijedloga predmetnog Plana potrebno je dopuniti dodatnim uvjetima ovog 

Ministarstva (KLASA: 612-07/16-57/347, URBROJ: 517-07-2-2-17-3 od 9.5.2017.) te 
ih na odgovarajući način ugraditi u tekst Odredbi za provođenje u točki 6.2. Uvjeti i 
mjere zaštite prirode: 
− nije dopušteno stvaranje umjetne vodne stepenice i pragova ili drugih prepreka 

kretanja riba niti formiranje novih uspona i ujezerenja tj. umjetnih zadržavanja ili 
usporavanja toka u uzvodnom dijelu Kupe,  

− oblik mlinskog kola mora biti izveden sukladno tradicionalnom obliku izvornog 
mlinskog kola vodenice te ne smije predstavljati opasnost za ihtiofaunu.  

 

U tekstu Odredbi u točki 6.2.11., „nadležno tijelo državne uprave" zamijeniti s 
nadležno tijelo i ispraviti Zakon o zaštiti prirode (narodne novine broj 80/2013). 

 

 U kartografskom prikazu 3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora na grafičkom prikazu 
ispraviti pogrešno lociranu oznaku za područje ekološke mreže HR2001383 Klasnići. 

 
 Odgovor: Prihvaća se. Točke 6.2. i 6.2.11. će se izmijeniti. 
 
18. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 
 10000 ZAGREB 
 UL. GRADA VUKOVARA 78 
 
 Ministarstvo poljoprivrede, temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom 

zemljištu ("Narodne novine", br. 39/2013. i 48/2015.) na prijedlog prostornih planova 
županije i Grada Zagreba, prostornih planova područja posebnih obilježja, te 
prostornih planova uređenja općina i grada - daje mišljenje, odnosno suglasnost, te 
shodno tome - dužni ste - između ostalog - dostaviti ovom Ministarstvu: 

 

18.1. Kartografske prikaze - novog (prijedlog) građevinskog područja u odnosu na -
postojeće - građevinsko područje sa dopunama tabelarnog prikaza tumačenja 
razlikovnih površina (smanjenje i povećanje) po naseljima i namjenama. 

18.2. Dostaviti podatke - za ona poljoprivredna zemljišta na kojima se planira promjena 
namjene tog zemljišta (ko., k.č. br., površina, kultura i vlasništvo - privatno / državno) 
odnosno - podaci iz katastra, te ih prikazati u tabličnom prikazu kako slijedi. 

 

Tablica 1. 

Pregled podataka o zemljištu koje je obuhvaćeno proširivanjem, odnosno smanjivanjem 
građevinskih područja 

 

NASELJE        
BROJ 

KATASTARSKE 
ČESTICE / k.o. 

POVRŠINA KULTURA VLASNIŠTVO 
privatno/državno 

NAMJENA 

      
 
 Odgovor: Podaci će se dostaviti. 
 
19. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 
 10000 ZAGREB 
 10000 Zagreb, Planinska 2a 
 

1. Uvažiti relevantne podatke i preporuke nadležne Uprave šuma Podružnice, te 
napraviti tablični prikaz površina šuma i šumskog zemljišta koje se nalaze u 
obuhvatu ovih Izmjena i dopuna te iz kojeg će biti vidljivo smanjenje odnosno 
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povećanje površina osnovne namjene - šuma i šumskog zemljišta planirano ovim 
Izmjenama i dopunama. 

2. Dokumentom prostornog uređenja maksimalno štititi obraslo šumsko zemljište te 
zahvate planirati na neobraslom šumskom zemljištu i zemljištu obraslom početnim 
ili degradacijskim razvojnim stadijima šumskih sastojina. 

3. Zahvate ne planirati u sastojinama gospodarskih jednodobnih šuma (uređajni 
razredi hrasta lužnjaka 140 godina, hrasta kitnjaka 120 godina, obične bukve 100 
godina), sastojine koje su u fazi oplodne sječe, sastojine I i II dobnog razreda, 
sastojine u kojima je Osnovom ili Programom propisana sanacija ili konverzija. 

 

 Ukoliko se u gore navedenim sastojinama ipak planira, nastojati da se zahvati 
izvode u dijelovima površina navedenih sastojina koji su lošije kvalitete, slabijeg 
zdravstvenog stanja, smanjenog obrasta, sastojine lošijeg i smanjenog prirasta 
(manjeg od 2%), sastojine slabije drvne zalihe (manje od 300 m3/ha) 

4. Prilikom planiranja zahvata izbjegavati usitnjavanje površina obraslih šumom na 
manje od 1000 m2 u svrhu očuvanja stabilnosti i bioraznolikosti šumskog 
ekosustava. 

5. U sastojinama zaštitnih šuma koje služe za zaštitu zemljišta, voda, naselja, 
objekata i druge imovine, dokumentom prostornog uređenja izbjegavati planiranje 
onih zahvata koji bi ugrozili njihovu zaštitnu ulogu. 

6. Kod izrade prostorno planske dokumentacije, u cilju očuvanja stabilnosti šumskog 
ekosustava, nova eksploatacijska polja planirati vrednujući kriterije iz Uredbe o 
postupku i mjerilima za osnivanje prava služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu u 
vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina. 

7. Pri prostornom planiranju izvršiti valorizaciju staništa divljih životinja kroz formirana 
lovišta na tom području na način da se infrastrukturnim i vodnogospodarskim 
sustavima ne ugrozi slobodna migracija divljači karakteristične za to područje, ne 
umanji bonitet lovišta smanjivanjem površina lovišta ispod 1000 ha na kontinentu, 
ili više od 20% površine lovišta ili lovno produktivne površine.  

 
 Odgovor: Prihvaća se djelomično. Izmjene i dopune PPUG su prostorno ograničene 

na nekoliko lokacija, te se ne ugrožavaju šumska zemljišta, niti ih se 
smanjuje. Valorizaciju staništa divljih životinja za tako male prostore nije 
moguće izraditi. Nisu planirana nova eksploatacijska polja. 

 
 
C. PRIMJEDBE SA JAVNOG IZLAGANJA 
 
20. MISLAV KRVAVICA, predstavnik iz  Hrvatski šuma 
 

20.1. Traži da se na str. 46. kč.br. 428 Vila Brdo, Pokupsko i zgrada Šumarije Pokupsko 
brišu jer ne postoje u katastru. 

 
 Odgovor: Prihvaća se. 
 

20.2. Traži da se na str. 4. umjesto riječi k.o. Gladovec Pokupski upiše k.o. Pokupsko jer 
k.o. Gladovec Pokupski ne postoji. 

 
 Odgovor: Prihvaća se. 
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21. JAGODIĆ KATA 
 Donja Kupčina 269 
 DONJA KUPĆINA 
 
 Moli da se u prostornom planu Općine Pokupsko dio čestice 192/1, k.o. Roženica uz 

lokalnu cestu u površini oko 950 m2 označi kao građevinsko zemljište, prema 
priloženoj skici. 

 
 Odgovor: Prihvaća se. 













 

II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE POKUPSKO 
 
 

Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o. 2017. godina  

 

5. IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI 



 
       REPUBLIKA HRVATSKA 
       ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
       OPĆINA POKUPSKO 
      Jedinstveni upravni odjel 
       

        
 
    KLASA:350-01/16-01/09 
    URBROJ: 238-22-1-17-72 
    Pokupsko, 30. listopada, 2017. godine  

 
 
Na temelju članka 102. i 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) 
Jedinstveni upravni odjel Općine Pokupsko, kao nositelj izrade, zajedno s odgovornim voditeljem 
izrade II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pokupsko izradio je 
 

 
IZVJEŠĆE 

o provedenoj ponovnoj Javnoj raspravi o Prijedlogu 
II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE POKUPSKO 

 
 
Na temelju čl. 95. i 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), načelnik 
Općine Pokupsko donio je Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. Izmjena i dopuna Plana za 
ponovnu Javnu raspravu (u daljnjem tekstu: Plan) (KLASA:350-01/16-01/09, URBROJ: 238-22-1-
17-64 od 09. listopada, 2017. godine). Zaključak se nalazi u privitku (Privitak 1. ) i sastavni je dio 
ovog Izvješća. 
 
Na temelju čl. 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), nositelj izrade 
objavio je ponovnu Javnu raspravu o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Plana u dnevnom tisku – „24 
sata“ od 11. listopada, 2017. godine, te na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i 
prostornog uređenja (www.mgipu.hr) i Općine Pokupsko (www.pokupsko.hr) . Ponovna javna 
rasprava trajala je 8 dana, od 19. – 26. listopada, 2017. godine. Tekst objave ponovne javne 
rasprave (KLASA: 350-01/16-01/09, URBROJ: 238-22-1-17-65 od 10. listopada, 2017. godine), 
odnosno preslika objavljenog oglasa, i objave na mrežnim stranicama nalaze se u privitku (Privitak 
2.) i sastavni su dio ovog Izvješća. 
 
Sukladno čl. 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), nositelj izrade 
dostavio je i posebnu pisanu obavijest o ponovnoj Javnoj raspravi javnopravnim tijelima određenim 
posebnim propisima koja su dala ili su trebala dati zahtjeve za izradu II. izmjena i dopuna Plana 
(KLASA: 350-01/16-01/09, URBROJ: 238-22-1-17-66, od 16. listopada, 2017. godine): 
 

1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, Zagreb, 

2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo 
gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, Zagreb, 

3. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica grada 
Vukovara 78, Zagreb, 

4. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnog gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220, 
Zagreb, 
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5. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, 
Zagreb, 

6. Ministarstvo obrane RH, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i 
zaštitu okoliša, Trg kralja Krešimira IV. br. 1, Zagreb 

7. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulture baštine, Konzervatorski odjel, Mesnička ul. 
49, Zagreb, 

8. Ministarstvo prometa i infrastrukture, Uprava za prometnu infrastrukturu, Prisavlje 14, 
Zagreb, 

9. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka, Sektor upravnih, 
inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Inspektorat unutarnjih poslova, Petrinjska 30, Zagreb 

10.  Ministarstvo gospodarstva, Uprava za industrijsku politiku energetiku i rudarstvo, Ul. grada 
Vukovara 78, Zagreb, 

11. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ul. 
grada Vukovara 72/V, Zagreb, 

12. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Zagreb, 
Odjel za zaštitu i spašavanje, Ksaverska cesta 109, Zagreb, 

13. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica R. Frangeša Mihanovića 9, 
Zagreb, 

14. Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, Remetinečka cesta 3, Zagreb, 

15. Grad Velika Gorica, Trg Kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica, 

16. Grad Glina, Trg bana Josipa Jelačića 2, 44400 Glina, 

17. Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko, 

18. Općina Pisarovina, Trg Stjepana Radića 13, 10451 Pisarovina, 

19. Općina Lekenik,  Zagrebačka 44, 44272 Lekenik, 

20. Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, 

21. Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv 
„Zagrebačko prisavlje“, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, 

22. VG Vodoopskrba d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, 10410 Velika Gorica, 

23. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, 10000 Zagreb, 

24. HEP ODS, Elektra Zagreb, Pogon Velika Gorica, Slavka Kolara 17, 10410 Velika Gorica, 

25. HEP d.d., Sektor za strategiju i razvoj, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb 

26. Hrvatske šume, UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA ZAGREB, Vladimira Nazora 7, 10000 
Zagreb, 

27. Hrvatske šume, UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA SISAK, Josipa Runjanina 12, 44000 Sisak, 

28. Komunalno gospodarstvo Pokupsko d.o.o.,  Pokupsko 25a, 10414 Pokupsko, 

29. AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o., Dobriše Cesarića 26, 10430 Samobor, 

30. EKO-FLOR PLUS d.o.o. , Mokrice 180/C, 49243 Oroslavje. 
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U privitku dopisa posebne pisane obavijesti o ponovnoj Javnoj raspravi javnopravnim tijelima je 
dostavljen i digitalni zapis elaborata Prijedloga II. izmjena i dopuna Plana na CD-u, u pdf. formatu. 
 
Posebna pisana obavijest o ponovnoj Javnoj raspravi dostavljena javnopravnim tijelima se nalazi u 
privitku (Privitak 3.) i sastavni je dio ovog Izvješća. 
 
U razdoblju trajanja ponovne Javne rasprave, Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana bio je stavljen 
na javni uvid u prostorijama Općine Pokupsko i na mrežnim stanicama Općine Pokupsko. 
 
Javno izlaganje Prijedloga II. izmjena i dopuna Plana održano je 19. listopada, 2017. godine u 
11,00 sati u Općini Pokupsko, Pokupsko, Pokupsko 25a. 
 
Zapisnik s javnog izlaganja i popis prisutnih nalazi se u privitku (Privitak 4.) i sastavni je dio ovog 
Izvješća. 
 
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana mogli su se izjaviti usmeno 
na zapisnik u tijeku javnog izlaganja ili dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Pokupsko, 
Pokupska 25a, 10414 Pokupsko, zaključno do 26. listopada, 2017. godine. Sukladno čl. 104. 
stavku 3.  Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), mišljenja, prijedlozi i 
primjedbe na Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana za ponovnu javnu raspravu mogli su se podnositi 
samo u vezi s dijelovima koji su u odnosu na prvi Prijedlog izmijenjeni. 
 
U roku navedenom u objavi ponovne Javne rasprave, na adresu nositelja izrade, mišljenja 
prijedloge i podnijela su 2 podnositelja. 
 
Na javnom izlaganju nije bilo iznesenih mišljenja, prijedloga i primjedbi što je evidentirano u 
zapisniku s javnog izlaganja. 
 
U nastavku se daje tabelarni pregled mišljenja, prijedloga i primjedbi danih u pisanom obliku u 
određenom roku: 
 
MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE DOSTAVLJENI U PISANOM OBLIKU U ODREĐENOM ROKU 
1. Podnositelj: DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE  

Područni ured za zaštitu i spašavanje Zagreb, 
Ksaverska cesta 109, 10000 Zagreb 

KLASA: 350-02/17-
01/03, URBROJ: 543-
21-01-17-5 od 
20.10.2017. 

1.1. Mišljenje, 
prijedlog/primjedba 

Navedeni Prijedlog plana izrađen je u skladu sa Zahtjevima za mjere zaštite i 
spašavanja, prema prethodnom traženju. 

1.2. Odgovor: Prihvaća se. 
2. Podnositelj: HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne 

djelatnosti, 
R.F. Mihanovića 9, 10000 Zagreb 

KLASA: 350-05/16-
01/405. URBROJ: 376-
10-17-8 od 23.10.2017. 

2.1. Mišljenje, 
prijedlog/primjedba 

Nema primjedbi. 

2.2. Odgovor: Prihvaća se. 
 
Sveukupno prema prethodnoj tablici broj podnositelja te broj mišljenja, prijedloga i primjedbi iznosi: 
 
 BROJ PODNOSITELJA BROJ PRIMJEDBI 
Podnositelji i primjedbe 
dostavljene poštom u roku 2 2 

Podnositelji i primjedbe iz 
zapisnika s javnog izlaganja 0 0 

SVEUKUPNO 2 2 
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Također, prema istoj tablici proizlazi sljedeće: 

1. U ponovnoj Javnoj raspravi mišljenja, prijedloge i primjedbe u određenom roku podnijela su 
2 podnositelja, a u zapisnik s javnog izlaganja nije bilo podnositelja. 

2. Ukupno su obrađena 2 mišljenja, prijedloga i primjedbi. 
3. Prihvaćeno je 2 mišljenja, prijedloga i primjedbe. 

 
Sukladno čl. 103. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), zaključno se 
daje popis sudionika u ponovnoj Javnoj raspravi čija se mišljenja, prijedlozi i primjedbe prihvaćeni. 
Popis sudionika čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe nisu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni 
nema s obzirom da istih nije bilo. 
 
Popis sudionika u ponovnoj Javnoj raspravi čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe su prihvaćeni: 
1. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE ,Područni ured za zaštitu i spašavanje 

Zagreb, Ksaverska cesta 109, 10000 Zagreb, 
2.  HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, R.F. Mihanovića 9, 10000 

Zagreb. 
 
 
 
U privitku Izvješća: 

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. Izmjena i dopuna Plana za ponovnu javnu raspravu 
(KLASA:350-01/16-01/09, URBROJ: 238-22-1-17-64 od 09. listopada, 2017. godine), 

2. Objave ponovne javne rasprave (KLASA: 350-01/16-01/09, URBROJ: 238-22-1-17-65 od 
10. listopada, 2017. godine), 

3. Posebna pisana obavijest o ponovnoj Javnoj raspravi dostavljena javnopravnim tijelima se 
nalazi u privitku (KLASA: 350-01/16-01/09, URBROJ: 238-22-1-17-66, od 16. listopada, 
2017. godine), 

4. Zapisnik s javnog izlaganja s popisom prisutnih, 
5. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe upućeni u roku. 

 
 
Stručni izrađivač Plana:                                                                       Nositelj izrade Plana: 
 
Urbanistički zavod Grada Zagreba d.o.o.                                             Općina Pokupsko 
 
                                           Božidar Škrinjarić, načelnik 
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6. SAŽETAK ZA JAVNOST 



 

 

 

 

 
URBANISTIČKI ZAVOD GRADA ZAGREBA d.o.o. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA 
UREĐENJA OPĆINE POKUPSKO 

Sažetak za javnost 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zagreb, srpanj 2017. 
 



 

II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE POKUPSKO 
Sažetak za javnost 

 

Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o. 2017. godina  

 

 
Odluku o izradi Ciljanih izmjena i dopuna PPUO Pokupsko donijelo je Općinsko vijeće 21.12.2012. godine prema 
odredbama tada važećeg Zakona o prostornom uređenju i gradnji. 
 

S obzirom na to da je Zakon o prostornom uređenju stupio na snagu 01.01.2014. ta Odluka o izradi Ciljanih izmjena i 
dopuna je postala nevažeća.  

Stoga je Općinsko vijeće na svojoj sjednici održanoj 2016. donijelo novu Odluku o izradi Izmjena i dopuna PPUO 
Pokupsko.   
Općinsko vijeće Općine Pokupsko donijelo je Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Pokupsko („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 26/16). O prijedlogu navedenog Plana provest će se javna rasprava, a 
datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu o prostornom 
uređenju (NN 153/13). 
 

Ciljana izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pokupsko odnosi se na: 

1. Izmjenu smjernica za izgradnju nove i rekonstrukciju-širenje postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture; 

2. Ažuriranje kulturnih dobara na području Općine Pokupsko (sveukupno 7 dobara, uključujući dobra koja su već 
uvedena u postojeći Prostorni plan); u skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara; 

3. Osigurati vatrogasne pristupe u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe, 

4. Osigurati hidrantsku mrežu s nadzemnim hidrantima i potrebne količine vode za gašenje požara u skladu s 
odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara; 

5. Prenamjena niza čestica. 
 

Nakon donošenja Odluke o izradi bili su 18.11.2016., a temeljem odredbi članka 90., 91. i 92. Zakona o prostornom 
uređenju, zatraženi zahtjevi javnopravnih tijela sa posebnim ovlastima vezani uz izmjene i dopune plana. 
U pisanom obliku je zahtjeve i podatke dostavilo njih 14. 

Općina Pokupsko je prema popisu iz 2011.g.imala 2224 stanovnika, samo naselje 235 stanovnika. 

U prošlosti je općina imala najveći broj stanovnika 1910.g - 5167. 

U zadnjim razdobljima se broj stanovnika stalno smanjivao. Tako ih je 1991.g. bilo 2703, a 2001.g.bilo je 2492 
stanovnika. 

- Općina želi osigurati prostor za gradnju i uređenje reciklažnog dvorišta u Pokupskom na kč.br. 8/2, k.o. Pokupsko. 
Ovim izmjenama i dopunama su, temeljem članka 201. Zakona o prostornom uređenju, određeni opremljeni 
dijelovi građevinskih područja svih naselja. Kako se čestica nalazi u takvom dijelu naselja, građevinska dozvola će 
se izdavati temeljem ovih izmjena i dopuna. 

- Komunalno gospodarstvo Pokupsko traži da se česticu kč.br. 8/2. k.o. Pokupsko uvrsti u građevinsku zonu radi 
planiranja i izgradnje Sabirno logističkog centra za bio masu. Omogućiti će se i gradnja Sabirno logističkog centra. 

- U namjeni površina, unutar građevinskih područja naselja, uvedena je nova namjena: "gospodarska namjena - 
komunalno servisna". U toj namjeni mogu se graditi uređivati objekti koji su prateći za groblja (mrtvačnica, 
prodavaonica, parkiralište itd.). Također se mogu koristiti za reciklažna dvorišta, spremišta sječke za toplanu u 
Pokupskom, kao i druge građevine i sadržaje potrebne za održavanje javnih površina i zgrada na području općine.  

 

  ODNOS POVRŠINA GRAĐEVINSKIH PODRUČJA  
 U odnosu na važeći plan izmjene u namjeni površina koje se odnose na građevinska područja su slijedeće: 

 

Građevinska područja naselja  
U građevinska područja naselja su ucrtane one lokacije za koje je bio podnesen dokaz (orto foto karta, obilazak 
terena, geodetski snimak) da se na njima nalaze postojeće zgrade, ili da je proveden postupak legalizacije. 
One su uvrštene u izgrađene dijelove građevinskih područja naselja ili njihove izdvojene dijelove. takvih lokacija 
ima 20. Ukupna površina im je  ha. 
 

Ukupna površina izgrađenih dijelova građevinskih područja naselja bila je 438,49 ha. Povećana je na 445,40 ha 
(povećanje od 6,91 ha). Neizgrađeni dio je smanjen sa 246,85 ha na 246,02 ha.  
Površine gospodarske namjene su povećane sa 14,3 hana 15,54 ha. 
 

Površine izvan naselja za izdvojene namjene 
 

U odnosu na važeći plan predviđen je razvoj nekoliko novih zona rekreacije ili turističke namjene. 
To su zone u Gladovcu Pokupskom i Lukinić Brdu. Površine sporta i rekreacije su povećane sa 29,70 ha na 34,56 
ha.  
 

Za turističko ugostiteljsku namjenu su planirane dvije nove zone: u Hotnji (2,50 ha) i Opatiji (0,74 ha). Zona u 
Pokupskom je smanjena sa 20,52 ha na 20,35 ha. 
Ukupno su zone ugostiteljsko turističke namjene povećane sa 30,03 ha na 32,79 ha.  
 

Sveukupno su zone površina za razvoj izvan naselja povećane sa 85,00 ha na 94,71 ha. 
Ukupna površina građevinskih područja naselja je povećana sa 773,42 ha na 786,13 ha ili 1,6 %.  
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Nakon prihvaćanja primjedbi iz prve javne rasprave kojima se mijenjaju granice građevinskih 
područja, prema odredbama Zakona o planiranju potrebno je ponoviti javnu raspravu. 

Predmet rasprave su izmjene koje proizlaze iz prve javne rasprave. 

Na nekoliko lokacija su prihvaćanjem primjedbi proširena građevinska područja. 

U dijelu prostora koji se nalazi u zoni najvrednijeg poljoprivrednog zemljišta (označenog kao P1 u 
planu namjene površina) brisano je proširenje koje je bilo planirano jer bi za njega bilo potrebno, 
prema mišljenju Županijskog zavoda za prostorno uređenje, ishoditi posebna odobrenja za koja sada 
nema vremena. 

 

Sve izmjene građevinskih područja su vidljive iz priložene karte, a cijeli plan je izložen u prostorima 
Općine. 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni voditelj: 
Zoran Hebar, dipl.ing.arh. 
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