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Sukladno članku 6. Odluke o osnivanju javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje
Požeško-slavonske županije (“Požeško-slavonski službeni glasnik”, br. 3/08, 3/10 i 2/14 – u
daljnjem tekstu: Odluka o osnivanju), članku 18. i 23. Statuta javne ustanove Zavoda za
prostorno uređenje Požeško-slavonske županije („Požeško-slavonski službeni glasnik“, br. 6/14
– daljnjem tekstu: Statut), ravnatelj Zavoda podnosi sljedeće:

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RADA
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINI
UVOD
Sukladno članku 26. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13 – u
daljnjem tekstu: Zakon), stručne poslove prostornog uređenja na području Požeško-slavonske
županije obavlja Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije (u daljnjem tekstu:
Zavod), ustrojen kao javna ustanova temeljem Odluke Županijske skupštine („Požeško-slavonski
služeni glasnik“, br. 3/08, 3/10 i 2/14). Odluka o osnivanju javne ustanove Zavoda donesena je
na 12. sjednici Županijske skupštine održanoj 14. ožujka 2008. godine Klasa:021-05/08-02/1,
Urbroj:2177/1-05-05/2-08-16, a njena Izmjena donesena je na 4. sjednici Županijske skupštine
održanoj 09. ožujka 2010. godine Klasa:021-02/10-03/1, Urbroj:2177/1-05-05/1-10-7, te Izmjena i
dopuna navedene Odluke donesena je na 5. sjednici Županijske skupštine održanoj 14. ožujka
2014. godine Klasa:021-02/14-03/01, Urbroj:2177/1-05-05/1-14-5.
Kao javna ustanova Zavod je započeo s radom od 01. travnja 2009. godine. U sudski
registar javnih ustanova upisan je rješenjem Tt-09/3-2 od 19. veljače 2009. godine, Tt-09/216-2
od 02. travnja 2009. godine i rješenjem Tt - 14/5848-2 od 22. prosinca 2014. godine. Javna
ustanova Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije je pravna osoba nad kojom
osnivačka prava ima Požeško-slavonska županija.
Zavod je samostalan u obavljanju svoje djelatnosti i poslovanju. Djelatnosti radi kojih je
osnovan obavlja sukladno Zakonu i propisima temeljenim na Zakonu, Osnivačkom aktu i Statutu
Zavoda, te stručnim normama, suvremenim znanstvenim dostignućima i pravilima struke.
Djelatnost prostornog uređenja za Požeško-slavonsku županiju Zavod obavlja kao javnu
službu.
Sukladno članku 27. Zakon o prostornom uređenju koji je stupio na snagu od 01. siječnja
2014. godine djelatnost Zavoda obuhvaća:
-

izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne
(regionalne) razine,
izradu izvješća o stanju u prostoru,
vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravlja njime u okviru njegovih
ovlasti,
pripremu polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih
područja,
pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine,
druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Zavoda.

Zavod za prostorno uređenje županije može izrađivati i prostorni plan uređenja grada i
općine, urbanistički plan uređenja od značaja za Republiku Hrvatsku, odnosno županiju te
obavljati stručne analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo
nadležno za poslove prostornog uređenja ili župan.

Sukladno članku 188. Zakona o prostornom uređenju propisano je da “postupci izrade i
donošenja dokumenata prostornog uređenja započeti po odredbama Zakona o prostornom
uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), dovršit će se po
odredbama tog Zakona”. Stoga dio poslova koje Zavod obavlja u 2015. godini, nastavljen je po
odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, tako da Zavod uz poslove propisane novim
Zakonom nastavio je sa radom i na poslovima po starom zakonu.
Djelatnost Zavoda financira se sredstvima Županijskog proračuna. Zavod može stjecati
sredstva i obavljanjem vlastite djelatnosti, iz drugih izvora, te potporama i darovanjima. Svoju
djelatnost Zavod ne obavlja radi stjecanja dobiti već sredstva za poslovanje te eventualno
ostvarenu dobit koristi za obavljanje, razvoj i unapređenje djelatnosti zbog koje je osnovan.
U Zavodu radi 7 zaposlenika (iako je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Zavoda planirano 12 zaposlenika), koji su preuzeti od ranijeg Županijskog Zavoda, a sukladno
odredbama Zakona, Statutu Zavoda i Odluci o osnivanju Zavoda kao javne ustanove.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RADA
ZAVODA U 2015. GODINI
Tijekom 2015. godine Zavod je radio na sljedećim poslovima:

1. IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA
 SUDJELOVANJE U PRIPREMNIM RADOVIMA KOD IZRADE DRŽAVNOG PLANA
PROSTORNOG RAZVOJA
OBRADA PODATAKA PROSTORNIH PLANOVA
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Hrvatski zavod za prostorni razvoj i
Zavod za prostorno uređenje Požeško – slavonske županije, sklopili su Sporazum o poslovima
obrade podataka Prostornog plana Požeško - slavonske županije i Prostornih planova uređenja
općina i gradova na području Požeško - slavonske županije (Zavod - Klasa:350-01/15-09/6,
Urbroj:2177/1-3-1-15-3 od 13. kolovoza 2015.g.).
Iako Programom rada za 2015. godinu ovi radovi nisu bili planirani, međutim
sukladno odredbama članka 27. Zakona, Zavod može obavljati stručne analitičke poslove
iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo nadležno za poslove
prostornog uređenja.
Navedenim Sporazumom su uređena međusobna prava i obveza prilikom obrade
podataka prostornog plana Požeško-slavonske županije i svih važećih prostornih planova
uređenja općina i gradova na području Požeško-slavonske županije u sklopu pripremnih radova
izrade Državnog plana prostornog razvoja.
Za potrebe izrade Državnog plana prostornog razvoja Zavod je u 2015. godini, sukladno
Specifikaciji radova obavio sljedeće poslove:
1. Obradu podataka iz prostornog plana Požeško-slavonske županije
2. Obradu podataka iz prostornog plana uređenja grada:
2.1. Kutjeva,
2.2. Lipika,
2.3. Pakraca,
2.4. Pleternice,
2.5. Požege

3. Obradu podataka iz prostornog plana uređenja općina:
3.1. Brestovac,
3.2. Čaglin,
3.3. Jakšić,
3.4. Kaptol,
3.5. Velika
Predstavnici Zavoda sudjelovali su u pripremnim radovima na izradi Državnog plana
prostornog razvoja kroz obradu podataka prostornih planova uređenja općina i gradova a
koja se sastojala od specifikacije radova:
I.

A – grafička obrada
grafička obrada kartografskih prikaza PPUO/G obuhvaća predbacivanje u shp
format:
a. granica (iz mjerila 1:25.000),
b. korištenje i namjena prostora/površina – prostori/površine za razvoj i uređenje
prostora/površina/površina naselja, razvoj i uređenje prostora/površina izvan
naselja (iz mj.1:5000):
1. građevinska područja naselja/površine naselja,
2. građevinska područja/površine izvan naselja,

II. grafička obrada kartografskih prikaza PPŽ obuhvaća prebacivanje u shp format (iz
mj. 1:100.000; 1:25.000; odnosno mjerila izvora podataka):
a. korištenje i namjena prostora/površina – prostori/površine za razvoj i uređenje
– razvoj i uređenje prostora/površina izvan naselja:
1. šume,
2. poljoprivredno tlo,
3. vodne površine,
Za obavljene radove Mnistarstvo je, odnosno Hrvatski Zavod za prostorni razvoj
temeljem Odluke (Klasa:402-07/15-01/11, Urbroj:320-1-15-8 od 09. studenoga 2015.g.)
osiguralo novčana sredstava u iznosu od 29.532,50 kn ovom Zavodu i to: 10.000,00 kn
za dostavljene obrađene podatke PPŽ i 19.532,50 kn za obrađene i dostavljene podatke
prostornih planova uređenja općina (5) i gradova (5), a dodjeljeno je i 6.000,00 kn Zavodu za
edukaciju zaposlenika.

 IZRADA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA PARKA
PRIRODE “PAPUK”
Programom rada Zavoda za 2015. godinu planiran je nastavak izrade Nacrta
prijedloga Prostornog plana područja posebnih obilježja Parka prirode “Papuk”.
U izradu ovoga Plana zajedno s ovim Zavodom uključen je i Zavod za prostorno
planiranje d.d. Osijek s kojim je sklopljen Sporazum o poslovno tehničkoj suradnji na izradi
dokumenata prostornog uređenja i Ugovor o sudjelovanju u izradi Prostornog plana područja
posebnih obilježja Parka prirode “Papuk“ (u daljnjem tekstu: PPPPO Park prirode “Papuk“) .
Zbog složenosti izrade navedenog Plana s predstavnicima Ministarstva graiteljstva i
prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) planiran je još u rujnu 2014.g. radni
sastanak te izrađivačima Plana (oba Zavoda), isti je održan 30. listopada 2014. godine.
Svrha radnog sastanka su konzultacije i dogovori oko daljnje izrade Nacrta prijedloga Plana.

Na sastanku u Ministarstvu prezentirana je faza izrade Nacrta prijedloga PPPPO Park
prirode “Papuk” i upoznati prisutni s dugotrajnom izradom Plana, njegovom povijesti i
otvorenim “problemima” (granica, kamenolomi, akumulacije, postojeće i planirane
posjetiteljske zone, gospodarske djelatnosti i dr.) koji muče izrađivača Plana da isti projekt
dovede do kraja.
Stručna podloga zaštite prirode izrađena od Državnog zavoda za zaštitu prirode iz
Zagreba, koja je sukladno Zakonu temeljni ulazni dokument za izradu i donošenje Plana, ali
je strogo ograničavajuća sa stajališta održivog korištenja područja Parka u svrhu razvoja
šireg područja i ostvarenja širih društvenih koristi.
U diskusiji na tom radnom sastanku zaključeno je da je nužno obaviti još razgovora
na lokalnom nivou kako bi se pokušale uskladiti želje lokalne zajednice, Javne ustanove PP
Papuk s mogućnostima i kapacitetima prostora Parka, o čemu je potrebno izvijestiti
koordinatora. Samo načelno razmatrana je problematika građevinskoh područja naselja i
nastala situacija s obzirom na promjenu zakonske regulative, ali su detalji ostali za
budućnost. Planiran je i obilazak terena kako bi se postupak izrade i donošenja maksimalno
ubrzao i uspješno okončao.
Dana 21. studenoga 2014. godine održan je radni sastanak sa predstavnicima
Zavoda za prostorno planiranje d.d. Osijek, Zavoda za prostorno uređenje PSŽ, i JU Park
prirode „Papuk“ u Velikoj.
Sve daljnje aktivnosti po fazama, sukladno važećem Zakonu koji uređuje poslove
prostornog uređenja za izradu planova ove razine, nastavljene su u 2015. godini.
U daljnjem postupku izrade PPPPO Parka prirode „Papuk“, a na inicijativu Zavoda za
prostorno uređenje Požeško-slavonske županije kao izrađivača Plana, sazvan je radni
sastanak koji je održan 23. siječnja 2015. godine.
Tema radnog sastanka bila je stručna rasprava u fazi izrade Nacrta prijedloga
PPPPO Park prirode „Papuk“ za javnu raspravu, - koordinacija po pojedinim dijelovima plana
koja se odnosi na temu Vode (Zaštita od voda, Zaštita voda i Korištenje voda).
Na ovom radnom sastanku ravnatelj Zavoda ukazao je na problem planiranja velikog
broja akumulacija/retencija u postojećim prostornim planovima obje županije, što bi moglo
izazvati velike probleme kod izrade ovog Plana s aspekta zaštite prirode jer takvi zahvati
temeljem stručne podloge Državnog zavoda za zaštitu prirode nisu ocjenjeni kao prihvatljivi.
Stručna podloga Državnog zavoda za zaštitu prirode, jednako kao i Strateška
procjene utjecaja na okoliš izrađena za područje Požeško-slavonske županije, traži i brisanje
malih hidroelektrana planiranih u Parku prirode „Papuk“, na lokacijama Brzaja 1,2,3 i 4 što bi
također mogao biti problem prilikom izrade Plana.
Istaknuti su problemi postojećih granica obuhvata Parka prirode „Papuk“ koja prolazi
kroz dijelove naselja i dijeli pojedine građevinske parcele koje se tako nalaze dijelom u
obuhvatu granice Parka prirode „Papuk“, a dijelom izvan nje.
Nakon što su se pojedinci prisutni na sastanku uključili u raspravu i iznijeli
problematiku iz svog područja, ravnatelj Zavoda je zamolio sve one koji raspolažu određenim
podacima iz područja Voda, a koji mogu poslužiti i doprinijeti kvaliteti izrade ovoga Plana, da
iste što žurnije dostave ovom Zavodu. Nažalost, odaziv nije bio kakav se je očekivao te do
sada nije ništa od tražnih podataka dostavljeno ovom Zavodu.
Obavljen je radni posjet predstavnika Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj od strane
nadležnog Ministarstva (u periodu od 26. do 28. listopada 2015. godine) Parku prirode i
ovom Zavodu. Izrađivač Plana je ukazao na nekoliko vrlo bitnih i otvorenih “problema”
vezanih za Plan (granica, kamenolomi, akumulacije, postojeće i planirane posjetiteljske zone,
gospodarske djelatnosti i dr.)

Dogovoren je sljedeći niz aktivnosti (karta konfliktnih područja, karta posječivanja
Parka, izrada dokumentacije za prethodne i javne rasprave, i sl...) koje se planiraju tijekom
2016. godine kako bi se navedeni problemi riješili a time i nastaviti s izradom započetog
Plana, jer smatramo da izrada ovog Plana treba imati prioritet u odnosu na izradu svih drugih
planova.
U Zavodu za prostorno uređenje PSŽ dana 08. prosinca 2015. godine održan je
radni sastanak sa predstavnicima Zavoda za prostorno planiranje d.d. Osijek koji zajedno sa
ovim Zavodom sudjeluju u izradi Plana.
Na sastanku se raspravljalo o fazama izrade Plana i načinu odrađivanja istih,
odrađenim ili djelomično odrađenim dijelovima Plana (tekstualni dio - Polazišta, Ciljevi, Plan;
grafički dio: namjenske karte, infrastrukturne karte, režimske karte…) kao i potrebi podjele
aktivnosti oko izrade Plana između stručnih izrađivača.
U tijeku razgovora spomenuta je Stručna podloga zaštite prirode izrađena od
Državnog zavoda za zaštitu prirode iz Zagreba, koja je sukladno zakonu, uz Konzervatorsku
podlogu za PPPPO Parka prirode Papuk (izrađivač: Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu
kulturne baštine, Konzervatrski odjel u Požegi), temeljni ulazni dokument za izradu i
donošenje predmetnog Plana, ali je ograničavajuća sa stajališta održivog korištenja područja
Parka te nakon svih dobivenih smjernica iste planeru malo toga preostaje za planiranje.
Zaključeno je da je za nastavak izrade predmetnog Plana prioritetno potrebno izraditi
problemsku kartu/karte koja će prikazati planska rješenja vezana uz zahtjeve sudionika u
prostoru, podatke iz postojeće prostorno planske dokumentacije (PPUO/G), uočene
probleme radi razmještaja različitih djelatnosti u prostoru (eksploatacije, akumulacije…), svu
postojeću i planiranu infrastrukturu, smjernice za korištenje iz Stručna podloge zaštite prirode
od DZZP, konzervatorske smjernice. Slijedom navedenog će se utvrditi sukobi u prostoru
(eksploatacija, akumulacija - zaštita okoliša, očuvanje prirode i sl.) te pronaći optimalna
planska rješenja.
Dogovoreno je da će Zavod za prostorno uređenje PSŽ dostaviti Zavodu za prostorno
planiranje iz Osijeka do sada izrađene odnosno djelomično izrađene dijelove Plana
(Polazišta, Plan) i do sada prikupljene zahtjeve od javnopravnih tijela, JLS i ostalih sudionika
te potrebne priloge kako bi se što kvalitetnije mogli uključiti u izradu Plana i problema pri
izradi istog.



CILJANE IZMJENE I DOPUNE
SLAVONSKE ŽUPANIJE

PROSTORNOG

PLANA

POŽEŠKO-

U ovom vremenskom razdoblju nastavljeno je s izradom ciljanih Izmjena i dopuna
Prostornog plana Požeško-slavonske županije (u daljnjem tekstu: ciljane izmjene i dopune
PPŽ).
U postupku izrade ciljanih Izmjena i dopuna PPŽ do početka 2015. godine izrađen je
Prijedlog ciljanih Izmjena i dopuna PPŽ i zatražena mišljenja na isti.
Međutim kod ishođenja mišljenja na Prijedlog ciljanih Izmjena i dopuna Plana u tijeku
javne rasprave dostavljene su primjedbe od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode
(Klasa:612-07/13-57/60, Urbroj:517-07-2-2-14-14 od 11. studenoga 2014. godine) i
Državnog zavoda za zaštitu prirode (Klasa:003-01/14-03/21, Urbroj:366-07-4-14-23 od 20
studenoga 2014.g.) koje se odnose na prihvaćanje smjernica predloženih Strateškom
studijom, odnosno brisanje ranije planiranih zahvata u prostoru Županije (npr. istražni prostor
i EP Duboka, retencije – akumulacije male hidroelektrane na prostoru Parka prirode
“Papuk”).
Budući da su navedene primjedbe u suprotnosti s interesima Županije od strane
izrađivača Plana (ravnatelja Zavoda) 02. i 12. prosinca 2014. godine zatražen je hitan
sastanak s predstavnicima Ministarstva zaštite okoliša i prirode.
Obzirom da isti nisu pokazali interes za održavanje radnog sastanka Župan Požeškoslavonske županije dostavio je dopis Klasa:350-01/14-01/23, Urbroj:2177/1-01-14-1 od 24.
prosinca 2014. godine kojim se obraća ministru Ministarstva zaštite okoliša i prirode radi
rješavanja spornih stvari oko navedenih mišljenja.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu okoliša i održivi razvoj, Sektor
za procjenu okoliša i industrijskog onečišćenja, dostavilo je svoje mišljenje na Stratešku
studiju utjecaja na okoliš Prostornog plana Požeško-slavonske županije temeljem članka 71.
Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13), Klasa:351-03/15-04-352, Urbroj:51706-2-1-2-15-2 od 08. svibnja 2015. godine.
Sukladno članku 95. stavku 1. Zakona, Nacrt Konačnog prijedloga ciljanih Izmjena i
dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije, Izvješće o javnoj raspravi i mišljenja
iz članka 94. Zakona, Župan Požeško-slavonske županije 17. travnja 2015. godine
razmotrio je i utvrdio Konačni prijedlog ciljanih Izmjena i dopuna prostornog plana
Požeško-slavonske županije (Klasa:022-01/15-01/23, Urbroj:2177/1-01-15-1).
Prije upućivanja Konačnog prijedloga ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana
Požeško-slavonske županije predstavničkom tijelu na donošenje, sukladno članku 96.
Zakona, sudionicima javne rasprave dostavljena je pisana obavijest o tome s obrazloženjem
o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi.
Prije donošenja ciljanih Izmjena i dopuna prostornog plana Požeško-slavonske
županije sukladno članku 97. Zakona, pribavljena je suglasnost Ministarstva
graditeljstva i prostornog uređenja Kasa:350-02/15-04/1, Urbroj:531-05-15-3 od 12.
svibnja 2015. godine.
Sukladno članku 100. stavku 4. Zakona, ciljane Izmjene i dopune prostornog plana
Požeško-slavonske županije donijela je Županjska skupština Požeško-slavonske županije na
svojoj 12. (izvanrednoj) sjednici održanoj 26. svibnja 2015. godine (Klasa:021-02/15-03/02,
Urbroj: 2177/1-05-05/1-15-6). Odluka o donošenju ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog
plana Požeško-slavonske županije objavljena je u “Požeško-slavonskom službenom
glasniku“, br. 4/15.

 IZMJENE I DOPUNE PROSTORNIH PLANOVA UREĐENJA GRADOVA I
OPĆINA (PPUG/O)
 III. IZMJENE I DOPUNE PPUG LIPIKA
Temeljem Odluke Župana Požeško-slavonske županije od 27. lipnja 2014.
godine o povjeravanju poslova izrade III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
grada Lipika (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune PPUG Lipika) Zavodu za prostorno PSŽ je
povjerena izrada navedenog Plana. Sukladno navedenoj Odluci i odredbama Zakona,
Zavod je do početka 2015. godine izradio Nacrt prijedloga III. Izmjene i dopune PPUG
Lipika te je provedena prethodna rasprava.
Nakon provedene prethodne rasprave, a sukladno članku 84. stavku 1. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji, nositelj izrade je pripremljeno Izvješće o prethodnoj raspravi s
Nacrtom prijedloga III. Izmjene i dopune PPUG Lipika, dostavio izvršnom tijelu jedinice
lokalne samouprave (Gradonačelniku grada Lipika) temeljem kojih je sukladno članku 84.
stavku 2. Zakona, Gradonačelnik grada Lipika Zaključkom Klasa:350-02/12-01/6,
Urbroj:2162/02-02-15-91 od 19. ožujka 2015. godine utvrdilo Prijedlog III. Izmjene i dopune
PPUG Lipika za javnu raspravu.
Javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjene i dopune PPUG Lipika provedena je od
02. do 10. travnja 2015. godine, a javno izlaganje Plana održano je 08. travnja 2015.
godine.

Tijekom javne rasprave mogle su se dati primjedbe, prijedlozi, mišljenja i očitovanja
na Prijedlog III. Izmjene i dopune PPUG Lipika u pisanom obliku nositelju izrade, upisivanjem
u knjigu primjedbi ili davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju.
Svoja očitovanja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog III. Izmjene i dopuna PPUG
Lipika dostavilo je u predviđenom roku 5 sudionika, a poslije predviđenog roka 4 sudionika
javne rasprave.
Sve pristigle primjedbe, prijedlozi i mišljenja obrađeni su u Izvješću o javnoj raspravi,
kojeg je u skladu s odredbama Zakona, pripremio odgovorni voditelj izrade Plana zajedno s
Upravnim odjelom za graditeljstvo i komunalnu djelatnost kao nositeljem izrade Plana.
Sukladno članku 94. Zakona, a nakon provedene javne rasprave nositelj izrade
izradio je Nacrt konačnog prijedloga III. Izmjene i dopune PPUG Lipika u skladu s
prihvaćenim očitovanjima, mišljenjima, primjedbama i prijedlozima u Izvješću o javnoj
raspravi i dostavio ga tijelima i osobama određenim posebnim propisima radi davanja
mišljenja o poštivanju zahtjeva iz članka 79. odnosno očitovanja iz članka 90. Zakona, te da
su rješenja u skladu sa zahtjevima posebnih propisa i drugih dokumenata iz njihovog
djelokruga.
Sukladno članku 95. stavku 1. Zakona, Nacrt konačnog prijedloga III. Izmjene i
dopune PPUG Lipika, Izvješće o javnoj raspravi i mišljenja nadležnih tijela iz članka 94.
Zakona, nositelj izrade Plana, dostavio je Gradonačelniku grada Lipika koje je isti razmotrio i
utvrdio Konačni prijedlog III. Izmjene i dopune PPUG Lipika (Zaključak – Klasa: 350-02/1201/0006, Urbroj: 2162/02-02-15-127 od 09. lipnja 2015. godine).
Na temelju Nacrta konačnog prijedloga III. Izmjene i dopune PPUG Lipika i obrađenih
mišljenja nadležnih tijela i osoba o poštivanju zahtjeva iz članka 79. odnosno očitovanja iz
članka 90., a sukladno članku 94. Zakona, izrađen je Konačni prijedlog III. Izmjene i dopune
PPUG Lipika.
Prije upućivanja Konačnog prijedloga III. Izmjene i dopune PPUG Lipika
predstavničkom tijelu grada Lipika na donošenje, nositelj izrade dostavio je sukladno članku
96. Zakona, sudionicima javne rasprave pisanu obavijest o tome s obrazloženjem o
razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi.
Prije donošenja III. Izmjene i dopune PPUG Lipika, nositelj izrade je sukladno članku
98. stavku 1. Zakona, pribavio suglasnost Župana Požeško-slavonske županije Klasa: 35001/15-01/14, Urbroj: 2177/1-01-15-3 od 12. lipnja 2015. godine.Temeljem članka 98. stavka
3. Zakona, u postupku izdavanja suglasnosti Župana, Zavod za prostorno uređenje Požeškoslavonske županije dao je mišljenje o usklađenosti prostornog plana s prostornim planom
Županije te s drugim dokumentima prostornog plana uređenja od utjecaja na prostorni plan.
Prije donošenja ovog Plana sukladno Zakonskim propisima zatražene su i ishođene
Zakonom propisane suglasnosti i mišljenja.
Sukladno članku 100. stavku 6. Zakona, III. Izmjene i dopune PPUG Lipika
donijelo je Gradsko vijeće grada Lipika na svojoj 13. sjednici održanoj 12. lipnja 2015.
godine.
Nakon što je predstavničko tijelo grada Lipika donijelo III. Izmjene i dopune PPUG
Lipika, Odluka o donošenju Plana koju je izradio ovaj Zavod objavljena je u “Službenom
glasniku grada Lipika“, br. 10/15.

NAPOMENA: Programom rada Zavoda za 2015. godinu planirano da će Zavod
ovisno o Odlukama Župana u 2015. godini raditi na izradi Izmjene i dopune PPUO Čaglin,
Jakšić, Brestovac, Kaptol te moguće i nekim drugim planovima a što ovisi o potrebama i
zahtjevima JLS.
Od planiranih tijekom 2015. godine nije se pojavila sa svojim zahtjevom za izradu Izmjene i
dopune Plana jedino općina Čaglin, dok su se pojavili gradovi Pleternica i Pakrac iako nisu
bili planirani.
Međutim, u 2015. godini Župan je donio Odluke a prema zahtjevima JLS za izradu
Izmjena i dopuna sljedećih prostornih planova i to kako slijedi:
 III. IZMJENE I DOPUNE PPUG PLETERNICE
Elaborat III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Pleternice (u daljnjem
tekstu III. Izmjene i dopune PPUG Pleternice) izrađuje Zavod za prostorno uređenje
Požeško-slavonske županije (u daljnjem tekstu: stručni izrađivač), temeljem:
-

članka 27. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju,

- Odluke o izradi III. Izmjene i dopune PPUG Pleternice („Službeno glasilo grada
Pleternice“, br. 11/14), donesene na 11. sjednici Gradskog vijeća grada Pleternice, Klasa:
021-02/14-01/11, Urbroj: 2177/07-03-14-21 od 22. prosinca 2014. godine,
- Odluke Župana Požeško-slavonske županije Klasa:350-01/15-01/02, Urbroj:2177/101-15-2 od 27. siječnja 2015. godine, o povjeravanju poslova izrade 3. Izmjene i dopune
PPUG Pleternice Zavodu za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije („Požeškoslavonski službeni glasnik“, br. 2/15),
Nositelj izrade III. Izmjene i dopune PPUG Pleternice: Požeško-slavonska županija,
grad Pleternica, Jedinstveni upravni odjel grada Pleternice (u daljnjem tekstu: Nositelj
izrade).
Temeljni dokument koji se mijenja je Prostorni plan uređenja grada Pleternice (u
daljnjem tekstu: Plan), kojeg je donijelo je Gradsko vijeće grada Pleternice na 1. sjednici
održanoj 07. ožujka 2006. godine („Službeno glasilo grada Pleternice“, br. 1/06, 6/10 i 10/12).
Sukladno članku 113. Zakona, određeno je da se III. Izmjene i dopune PPUG
Pleternice izrađuju i donose prema postupku koji je propisan za njegovu izradu i donošenje.
Temeljem Odluke o izradi Izmjena i dopuna navedenog Plana grad Pleternica je
pokrenuo aktivnosti s ostalim javnopravnim tijelima na prikupljanju potrebnih podataka za
izradu Plana, a sukladno članku 90. Zakona.
Po pribavljanju zahtjeva od javnopravnih i njihovom usuglašavanju s konceptom
razvoja Grada, stručni tim Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije izradio
je elaborat Nacrta prijedloga III. Izmjene i dopune PPUG Pleternice koji je u završnoj fazi i
trebao je ići na javnu raspravu.
Sukladno članku 94. Zakona o Prijedlogu III. Izmjene i dopune prostornog plana
uređenja grada Pleternice provesti će se javna rasprava u kojoj može sudjelovati svatko.
Sudionici u javnoj raspravi daju mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog prostornog
plana u roku i na način propisan Zakonom.
Temeljem članka 95. Zakona, Prijedlog prostornog plana koji se utvrđuje za javnu
raspravu sadrži tekstualni i grafički dio plana te njegovo obrazloženje i sažetak za javnost.

Prijedlog III. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada Pleternice (lokalne
razine) trebala je utvrditi gradonačelnica grada Pleternice.
Međutim, kako je u međuvremenu nositelj izrade predmetnog Plana u tijeku izrade III.
Izmjene i dopune PPUG Pleternice donio novu Odluku o izradi IV. Izmjena i dopuna
navedenog Plana (na 13. sjednici održanoj 16. lipnja 2015. godine Klasa:021-02/15-01/2,
Urbroj:2177/07-03-15-14), stoga je sukladno članku 87. stavku 2. Zakona, donošenjem nove
Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna prostornog plana (po sili Zakona) prestala važiti prije
donesena Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna prostornog plana po kojoj nije donesen
prostorni plan.
Stoga su svi daljnji postupci vezani uz izradu III. Izmjene i dopune PPUG Pleternice
prekinuti sukladno članku 87. stavku 2. Zakona.
 V. IZMJENE I DOPUNE PPUG PLETERNICE
Gradsko vijeće grada Pleternice donijelo je na svojoj sjednici održanoj u rujnu 2015.
godine Odluku o izradi III. (V.) Izmjena i dopuna PPUG Pleternice te 01. prosinca 2015.g.
Odluku o izmjeni i dopuni navedene Odluke (kojom se mijenja samo naziv umjesto III.
Izmjene i dopune zove se V. Izmjene i dopune PPUG Pleternice).
Kako i formalno u 2015. godini grad Pletrnica nije zatražio od Župana da se povjere
poslovi izrade V. Izmjene i dopune PPUG Pleternice ovom Zavodu, stoga tijekom 2015.
godine Zavod nije ništa započeo na izradi Nacrta prijedloga V. Izmjena i dopuna PPUG
Pleternice.
Međutim, možemo reći da je ipak velik dio posla obrađen kroz već započetu izradu III.
Izmjena i dopuna navedenog Plana, a koju je Zavod tijekom 2015. godine izradio sukladno
Odluci o izradi III. Izmjene i dopune, ali se formalno treba provesti postupak kao da se tek
počinje s izradom V. Izmjena i dopuna prostornog plana (iako su stvarni razlozi o V.
Izmjenama i dopunama Plana isti kako je predviđeno u Odluci o izradi III. izmjene i dopune
V. Izmjene i dopune.
 PPUO BRESTOVAC USKLAĐENJE SA ZAKONOM O

PROSTORNOM UREĐENJU
Elaborat usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Brestovac sa Zakonom o
prostornom uređenju izradio je Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije (u
daljnjem tekstu: stručni izrađivač), temeljem:
- članka 27. stavka 2., a u svezi s člankom 201. Zakona,
- Odluke o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Brestovac sa
Zakonom o prostornom uređenju („Službeni glasnik Općine Brestovac“, br. 9/14) donijete na
14. sjednici Općinskog vijeća Općine Brestovac, održanog 19. prosinca 2014. godine,
- Odluke
Župana
Požeško-slavonske
županije
Klasa:350-01/15-01/03,
Urbroj:2177/1-01-15-2 od 27. siječnja 2015. godine, o povjeravanju poslova izrade
usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Brestovac sa Zakonom o prostornom uređenju
Zavodu za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije („Požeško-slavonski službeni
glasnik“, br. 2/15).
Temeljni dokument na kome je izvršeno usklađenje PPUO Brestovac sa Zakonom je
Prostorni plan uređenja Općine Brestovac („Službeni glasnik Općine Brestovac“, br. 2/08,
3/12 i 7/13 – pročišćeni tekst), a temelji se na odredbama članka 201. Zakona o prostornom
uređenju.
Kako se isključivo radilo o usklađenju PPUO Brestovac sa Zakonom nije bilo
potrebno sudjelovanje javnopravnih tijela.
Obuhvat usklađenja PPUO Brestovac sa Zakonom su postojeća građevinska
područja određena važećim Prostornim planom uređenja Općine Brestovac.

Donošenjem novog Zakona o prostornom uređenju pokazala se potreba za
usklađenjem navedenog Plana, a posebice odredbama članka 201. stav.1. Zakona, kojima
su jedinice lokalne samouprave dužne dopuniti Prostorni plan na način da odrede neuređene
dijelove građevinskih područja i izgrađene dijelove tih područja planirane za urbanu
preobrazbu.
Važeći prostorni plan izrađen je i donesen temeljem do sada važećih zakona koji
definiraju područje prostornog uređenja, a u kontekstu građevinskog zemljišta kao
postojeće/izgrađeno i planirano/neizgrađeno. Donošenjem novog Zakona za sva
građevinska područja koja su određena kao planirana/neizgrađena, a za koje nije donesen
urbanistički plan uređenja ili druga vrsta provedbenog dokumenta prostornog uređenja koji
su bili propisani dosadašnjim zakonima onemogućen je postupak izdavanja lokacijske i
građevinske dozvole izuzev zamjenskih građevina, a sve definirano člankom 201. stav. 1., 2.
i 3. Zakona.
Kako ova dopuna Prostornog plana predstavlja usklađenje sa Zakonom, ne provodi
se javna rasprava sukladno članku 94. stavku 3. Zakona.
Sukladno članku 105. Zakona, Nacrt konačnog prijedloga PPUO Brestovac usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju, nositelj izrade Plana, dostavio je Načelniku
Općine Brestovac koji je isti razmotrio i utvrdio Konačni prijedlog PPUO Brestovac usklađenje sa Zakonom (Zaključak - Klasa:350-01/15-01/01, Urbroj: 2177-02/03-15-2 od 28.
travnja 2015. godine).
Sukladno članku 109. stavku 4. Zakona, usklađenje PPUO Brestovac sa
Zakonom donijelo je Općinsko vijeće Općine Brestovac na svojoj 17. sjednici održanoj
08. svibnja 2015. godine Klasa:350-01/15-01/02, Urbroj:2177-02/01-15-1.
Nakon što je predstavničko tijelo Općine Brestovac donijelo usklađenje PPUO
Brestovac sa Zakonom, Odluka o donošenju usklađenja Plana objavljena je u “Službenom
glasniku Općine Brestovac“, br. 3/15.
 PPUO JAKŠIĆ USKLAĐENJE SA ZAKONOM O PROSTORNOM

UREĐENJU
Elaborat usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Jakšić sa Zakonom o
prostornom uređenju izradio je Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije (u
daljnjem tekstu: stručni izrađivač), temeljem:
- članka 27. stavka 2., a u svezi s člankom 201. Zakona,
- Odluke o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Jakšić sa Zakonom o
prostornom uređenju („Službeni glasnik Općine Jakšić“, br. 92/15) donijete na 11.
sjednici Općinskog vijeća Općine Jakšić, održanog 24. veljače 2015. godine,
- Odluke Župana Požeško-slavonske županije Klasa:350-01/15-01/09, Urbroj:2177/101-15-2 od 10. ožujka 2015. godine, o povjeravanju poslova izrade usklađenja
Prostornog plana uređenja Općine Jakšić Zavodu za prostorno uređenje Požeškoslavonske županije („Požeško-slavonski službeni glasnik“, br. 2/15).
Temeljni dokument na kome je izvršeno usklađenje sa Zakonom je Prostorni plan
uređenja Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, br. 48/08 i 79/13), a temelji se na
odredbama članka 201. Zakona o prostornom uređenju.
Kako se isključivo radilo o usklađenju PPUO Jakšić sa Zakonom nije bilo potrebno
sudjelovanje javnopravnih tijela.
Obuhvat usklađenja PPUO Jakšić sa Zakonom su postojeća građevinska područja
određena važećim Prostornim planom uređenja Općine Jakšić.

Donošenjem novog Zakona o prostornom uređenju pokazala se potreba za
usklađenjem navedenog Plana, a posebice odredbama članka 201. stav.1. Zakona, kojima
su jedinice lokalne samouprave dužne dopuniti Prostorni plan na način da odrede neuređene
dijelove građevinskih područja i izgrađene dijelove tih područja planirane za urbanu
preobrazbu.
Važeći prostorni plan izrađen je i donesen temeljem do sada važećih zakona koji
definiraju područje prostornog uređenja, a u kontekstu građevinskog zemljišta kao
postojeće/izgrađeno i planirano/neizgrađeno. Donošenjem novog Zakona za sva
građevinska područja koja su određena kao planirana/neizgrađena, a za koje nije donesen
urbanistički plan uređenja ili druga vrsta provedbenog dokumenta prostornog uređenja koji
su bili propisani dosadašnjim zakonima onemogućen je postupak izdavanja lokacijske i
građevinske dozvole izuzev zamjenskih građevina, a sve definirano člankom 201. stav. 1., 2.
i 3. Zakona.
Kako ova dopuna Prostornog plana predstavlja usklađenje sa Zakonom, ne provodi
se javna rasprava sukladno članku 94. stavku 3. Zakona.
Sukladno članku 105. Zakona, Nacrt konačnog prijedloga PPUO Jakšić - usklađenje
sa Zakonom o prostornom uređenju, nositelj izrade Plana, dostavio je Načelniku Općine
Jakšić koji je isti razmotrio i utvrdio Konačni prijedlog PPUO Jakšić - usklađenje sa Zakonom
(Zaključak - Klasa: 350-01/15-01/03, Urbroj: 2177/04-02/01-15-13 od 01. lipnja 2015.
godine).
Sukladno članku 109. stavku 4. Zakona, usklađenje PPUO Jakšić sa Zakonom
donijelo je Općinsko vijeće Općine Jakšić na svojoj 13. sjednici održanoj 09. srpnja
2015. godine Klasa:350-01/15-01/03, Urbroj:2177/04-01/1-15-14.
Nakon što je predstavničko tijelo Općine Jakšić donijelo usklađenje PPUO Jakšić sa
Zakonom, Odluka o donošenju usklađenja Plana objavljena je u “Službenom glasniku Općine
Jakšić“, br. 95/15.
 PPUG PAKRACA – USKLAĐENJE SA ZAKONOM O PROSTORNOM

UREĐENJU
Elaborat usklađenja Prostornog plana uređenja grada Pakraca sa Zakonom o
prostornom uređenju izradio je Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije (u
daljnjem tekstu: stručni izrađivač), temeljem:
- članka 27. stavka 2., a u svezi s člankom 201. Zakona,
- Odluke o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja grada Pakraca sa Zakonom
o prostornom uređenju („Službeni glasnik grada Pakraca“, br. 1/15) donijete na 10.
sjednici Gradskog vijeća grada Pakraca, održanog 11. ožujka 2015. godine,
- Odluke
Župana
Požeško-slavonske
županije
Klasa:350-01/15-01/11,
Urbroj:2177/1-01-15-2 od 02. travnja 2015. godine, o povjeravanju poslova izrade
usklađenja Prostornog plana uređenja grada Pakraca sa Zakonom o prostornom
uređenju Zavodu za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije („Požeškoslavonski službeni glasnik“, br. 4/15).
Temeljni dokument na kome se izvršilo usklađenje PPUG Pakraca sa Zakonom je
Prostorni plan uređenja grada Pakraca („Službeni glasnik grada Pakraca“, br. 8/07, 2/12), a
temeljeno je na odredbama članka 201. Zakona o prostornom uređenju.
Kako se isključivo radilo o usklađenju PPUG Pakraca sa Zakonom nije blio potrebno
sudjelovanje javnopravnih tijela.

Obuhvat usklađenja PPUG Pakraca sa Zakonom su postojeća građevinska područja
određena važećim Prostornim planom uređenja grada Pakraca.
Donošenjem novog Zakona o prostornom uređenju pokazala se potreba za
usklađenjem navedenog Plana, a posebice odredbama članka 201. stav.1. Zakona, kojima
su jedinice lokalne samouprave dužne dopuniti Prostorni plan na način da odrede neuređene
dijelove građevinskih područja i izgrađene dijelove tih područja planirane za urbanu
preobrazbu.
Važeći prostorni plan izrađen je i donesen temeljem do sada važećih zakona koji
definiraju područje prostornog uređenja, a u kontekstu građevinskog zemljišta kao
postojeće/izgrađeno i planirano/neizgrađeno. Donošenjem novog Zakona za sva
građevinska područja koja su određena kao planirana/neizgrađena, a za koje nije donesen
urbanistički plan uređenja ili druga vrsta provedbenog dokumenta prostornog uređenja koji
su bili propisani dosadašnjim zakonima onemogućen je postupak izdavanja lokacijske i
građevinske dozvole izuzev zamjenskih građevina, a sve definirano člankom 201. stav. 1., 2.
i 3. Zakona.
Kako ova dopuna Prostornog plana predstavlja usklađenje sa Zakonom, ne provodi
se javna rasprava sukladno članku 94. stavku 3. Zakona.
Sukladno članku 105. Zakona, Nacrt konačnog prijedloga PPUG Pakraca usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju, nositelj izrade Plana, dostavio je
Gradonačelniku grada Pakraca ( 25. kolovoza. 2015.g.) koji je isti razmotrio i utvrdio Konačni
prijedlog PPUG Pakraca - usklađenje sa Zakonom (Klasa:350-01/15-01/1, Urbroj:216206/01-15-10 od 26. kolovoza 2015.g.).
Konačni prijedloga PPUG Pakraca - usklađenje sa Zakonom dostavljen je gradu
Pakracu 01. rujna 2015.godine. Gradsko vijeće grada Pakrca na svojoj 12. sjednici
održanoj 09. rujna 2015. godine donijelo je Odluku o usklađenju PPUG Pakraca sa
Zakonom (Klasa:350-01/15-01/1, Urbroj:2162-06/01-15-11), nakon čega je Zavod izradio
Usklađenje PPUG Pakraca sa Zakonom u 7 odštampanih primjeraka i 7 primjeraka na CD
(preuzeto 24. rujna 2015.g.).
Nakon što je predstavničko tijelo grada Pakraca donijelo usklađenje PPUG Pakraca
sa Zakonom, Odluka o donošenju usklađenja Plana objavljena je u “Službenom glasniku
grada Pakraca“, br. 3/15.
Napomena: Grad Pakrac do danas nije podmirio svoja dugovanja (u iznosu od
30.000,00 kn) prema Zavodu za izradu predmetnog Plana, iako je sukladno članku 5.
potpisanog Ugovora, grad Pakrac se obvezao da će dio sredstava u iznosu od 20.000,00 kn
podmiriti u roku od 8 dana od dana predaje Prijedloga Plana (rok 01. rujna 2015.g.), a
preostalih 10.000,00 kn obvezao se uplatiti u roku od 8 dana po predaji Konačnog prijedloga
Plana (09. rujna 2015.g.).
 PPUO KAPTOL USKLAĐENJE SA ZAKONOM O PROSTORNOM

UREĐENJU
Elaborat usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Kaptol sa Zakonom o
prostornom uređenju izradio je Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije (u
daljnjem tekstu: stručni izrađivač), temeljem:
- članka 27. stavka 2., a u svezi s člankom 201. Zakona,
- Odluke o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Kaptol sa Zakonom o
prostornom uređenju („Službeni glasnik Općine Kaptol“, br. 1/15) donijete na 11.
sjednici Općinskog vijeća Općine Kaptol, održanog 27. ožujka 2015. godine,

- Odluke Župana Požeško-slavonske županije Klasa:350-01/15-01/12, Urbroj:2177/101-15-2 od 02. travnja 2015. godine, o povjeravanju poslova izrade usklađenja
Prostornog plana uređenja Općine Kaptol Zavodu za prostorno uređenje Požeškoslavonske županije („Požeško-slavonski službeni glasnik“, br. 4/15),
Temeljni dokument na kome se izvršilo usklađenje sa Zakonom je Prostorni plan
uređenja Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“, br. 1/08 i 4/12), a temelji se na
odredbama članka 201. Zakona o prostornom uređenju.
Kako se isključivo radilo o usklađenju PPUO Kaptol sa Zakonom nije potrebno
sudjelovanje javnopravnih tijela.
Obuhvat usklađenja Plana su postojeća građevinska područja određena važećim
Prostornim planom uređenja Općine Kaptol.
Donošenjem novog Zakona o prostornom uređenju pokazala se potreba za
usklađenjem navedenog Plana, a posebice odredbama članka 201. stav.1. Zakona, kojima
su jedinice lokalne samouprave dužne dopuniti Prostorni plan na način da odrede neuređene
dijelove građevinskih područja i izgrađene dijelove tih područja planirane za urbanu
preobrazbu.
Važeći prostorni plan izrađen je i donesen temeljem do sada važećih zakona koji
definiraju područje prostornog uređenja, a u kontekstu građevinskog zemljišta kao
postojeće/izgrađeno i planirano/neizgrađeno. Donošenjem novog Zakona za sva
građevinska područja koja su određena kao planirana/neizgrađena, a za koje nije donesen
urbanistički plan uređenja ili druga vrsta provedbenog dokumenta prostornog uređenja koji
su bili propisani dosadašnjim zakonima onemogućen je postupak izdavanja lokacijske i
građevinske dozvole izuzev zamjenskih građevina, a sve definirano člankom 201. stav. 1., 2.
i 3. Zakona.
Kako ova dopuna Prostornog plana predstavlja usklađenje sa Zakonom, ne provodi
se javna rasprava sukladno članku 94. stavku 3. Zakona.
Sukladno članku 105. Zakona, Nacrt konačnog prijedloga Prostornog plana uređenja
Općine Kaptol - usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju, nositelj izrade Plana,
dostavio je Načelniku Općine Kaptol koji je isti razmotrio i utvrdio Konačni prijedlog
Prostornog plana uređenja Općine Kaptol - usklađenje sa Zakonom (Zaključak: Klasa:35001/15-01/03, Urbroj: 2177/05-02-15-3 od 16. lipnja 2015. godine).
Sukladno članku 109. stavku 4. Zakona, usklađenje Prostornog plana uređenja
Općine Kaptol sa Zakonom donijelo je Općinsko vijeće Općine Kaptol na svojoj 12.
sjednici održanoj 23. lipnja 2015. godine Klasa:022-05/15-02/02, Urbroj:2177/05-01-15-3.
Nakon što je predstavničko tijelo Općine Kaptol donijelo usklađenje Prostornog plana
uređenja Općine Kaptol sa Zakonom, Odluka o donošenju usklađenja Plana objavljena je u
“Službenom glasniku Općine Kaptol“, br. 2/15.
 II. IZMJENE I DOPUNE PPUG KUTJEVA
Temeljem Odluke o izradi II. Izmjene i dopune PPUG Kutjeva („Službeno glasilo
grada Kutjeva“, br. 4/15), donesene na 9. sjednici Gradskog vijeća grada Kutjeva, Klasa:
021-02/15-01/04, Urbroj: 2177/06-02-15-2 od 27. srpnja 2015. godine i Odluke Župana
Požeško-slavonske županije Klasa:350-01/15-01/17, Urbroj:2177/1-01-15-2 od 19. kolovoza
2015. godine, Zavodu za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije povjereni su
poslovi izrade II. Izmjene i dopune PPUG Kutjeva.

Elaborat II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Kutjeva planirano je
da izradi Zavod sukladno članku 27. stavku 2. Zakona o prostornom uređenju. Temeljem
Odluke Župana o povjeravanju poslova izrade navedene II. Izmjene i dopune PPUG Kutjeva
određeno je da će Zavod za prostorno uređenje PSŽ i grad Kutjevo prije početka izrade
Nacrta prijedloga predmetnog Plana sklopiti Ugovor o izradi Plana. Iako je Prijedlog
Ugovora od strane Zavoda dostavljen gradu Kutjevu (09. rujna 2015.godine), isti još
uvijek nije potipisan, pa tako nije niti započeta izrada Nacrta prijedloga navedneog
Plana od strane Zavoda tijekom 2015. godine kako je planirano.

2. USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA
Sukladno članku 31. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, br. 153/13),
za potrebe izrade, donošenja, provedbe i nadzora prostornih planova, trajnog praćenja stanja
u prostoru i području prostornog uređenja te izrade izvješća o stanju u prostoru, u skladu s
Zakonom i drugim propisima, uspostavlja se i vodi informacijski sustav prostornog uređenja
(u daljnjem tekstu: informacijski sustav).
Informacijski sustav uspostavlja se i vodi kao interoperabilni i multiplatformni sustav u
kojem se povezuju informacijski sustavi pojedinih javnopravnih tijela koja na temelju Zakona i
posebnih propisa izrađuju i/ili održavaju prostorne podatke i druge podatke značajne za
prostorno uređenje.
Informacijski sustav se uspostavlja i vodi u elektroničkom obliku I obuhvaća podatke
o:
 postojećem stanju i korištenju prostora,
 prostornim planovima i prostornim planovima čija je izrada i donošenje u tijeku,
 namjeni prostora/površina i drugim uvjetima korištenja i zaštite prostora određenih
i propisanih prostornim planovima i posebnim propisima,
 upravnim i drugim aktima nadležnih tijela koji se izdaju i koji su izdani u svrhu
provedbe prostornih planova, građenja, uporabe i uklanjanja građevina i
 sektorskim strategijama, planovima, studijama i drugim dokumentima propisanim
posebnim zakonima značajnim za prostorno uređenje.
Informacijski sustav uspostavlja i razvija Ministarstvo u suradnji s Zavodom i
zavodima za prostorno uređenje županije, odnosno Grada Zagreba.
Informacijski sustav vodi i njime upravlja Zavod, zavod za prostorno uređenje
županije, odnosno Grada Zagreba i zavod velikog grada ako je osnovan, svaki u okviru
svojih ovlasti.
Ministarstvo, zavodi, upravna tijela i stručna upravna tijela dužni su podatke značajne
za prostorno uređenje kojima raspolažu učiniti dostupnima putem informacijskog sustava na
način propisan Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona.

 USPOSTAVLJANJE BAZE PODATAKA ZA POTREBE IZRADE PPŽ I
PPUO/G
Zakon o prostornom uređenju i gradnji (koji je bio na snazi do 01. siječnja 2014.
godine), obavezao je sve sudionike u poslovima prostornog uređenja na uspostavu
informacijskoga sustava prostornog uređenja (u daljnjem tekstu ISPU). Nužnost uspostave
ISPU-a posebno je naglašena u dijelu praćenja provedbe akata prostornog uređenja
(lokacijske dozvole, građevinske dozvole, rješenja o uvjetima gradnje i drugi akti), te
provedbe prostornih planova uređenja.
U svrhu trajnog praćenja stanja u području prostornog uređenja te za potrebe izrade
izvješća, za potrebe analitičkih dokumenata i studija kao i za potrebe izrade budućih izmjena

i dopuna prostornih planova, Zavod vodi registre podataka o prostoru koji su sastavnice
Informacijskog sustava prostornog uređenja.
Hrvatski zavod za prostorni razvoj uspostavlja informacijski sustav na razini Države, i
jedinca lokalne (područne) regionalne samouprave, koje su obvezne razvijati informacijski
sustav za svoje područje s utvrđenom razinom podataka. Razvoj, održavanje i vođenje
informacijskog sustava prostornog uređenja od razine Države preko županijske do razine
gradova i općina provodi se prema Programu razvoja ISPU kojeg predlaže Ministarstvo, a
donosi Vlada RH.
Program razvoja ISPU (u daljenm tekstu: Program) je u procesu izrade kroz suradnju
Zavoda za prostorno planiranje sa županijskim zavodima, geoinformacijskim tvrtkama i
ekspertima.
Prema programu razvoja informacijskog sustava prostornog uređenja kojeg je
predložilo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Zavod je obvezan
kontinuirano dostavljati sve prostorne podatke Ministarstvu, stoga
Zavod
kontinuirano obnavlja registar podataka u okviru informacijskog sustava (ISPU).
Prema Zakonu o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NIPP-u) („Narodne
novine“, br. 56/13) i europskog INSPIRE direktivi kao dio informacijskog sustava prostornog
uređenja RH razvija se aplikacija pod nazivom Katalog metapodataka. Katalog
metapodataka će objediniti podatke o prostornim planovima za cijelu RH što je obveza
prema navedenom Zakonu i europskoj direktivi.
Zadatak Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije je da upisuje i
ažurira u Katalog metapodataka o svim planovima na području Županije, a što redovito i čini.
Jedinice lokalne samouprave su u obvezi u roku od 15 dana dostaviti usvojen plan
Zavodu i time se omogućava uspostava ažurnog informacijskog sustava za prostor Požeškoslavonske županije.
Zakonom o prostornom uređenju vrlo su važne i naglašene zadaće i obveze Zavoda
u uspostavi i vođenju Informacijskog sustava prostornog uređenja zajedno s Hrvatskim
Zavodom za prostorni razvoj i resornim Ministarstvom i na tim poslovima je već tijekom 2014.
i 2015. godine Zavod bio vrlo angažiran, a i u 2016. kao i u narednim godinama se očekuje
još naglašeniji angažman na obavljanju tih poslova kontinuirano tijekom cijele godine.
Iz navedenih razloga u Zavodu je u tijeku formiranje vlastitog registra podataka o
prostoru Županije koji će se permanentno razvijati i dopunjavati kako bi i prije donošenja
Programa unaprijeđivao prostorno planiranje na regionalnom i lokalnom nivou.
Tako vođenim registrom koji će biti dostupan na web stranici Zavoda moći će se
služiti i druga upravna tijela Požeško-slavonske županije te pravne i fizičke osobe, čime će
se osigurati javnost podataka.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je web stranicu
Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU). Zavod je za potrebe ISPU-a prikupio,
obradio i dostavio sve prostorne planove na svom području u digitalnom obliku koje je
zahtjevalo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.
Naime, kako su Zakonom propisani poslovi koje obavlja Zavod pristupilo se i
realizaciji navedenog projekta, te će ova baza podataka koristiti prvenstveno kao polazna
osnova za donošenje odluka o izradi novih i stavljanje van snage postojećih dokumenata
prostornog uređenja, te svakodnevni uvid u stanje u prostoru svih zainteresiranih građana
koji će na jednom mjestu imati kompletan uvid u postojeću prostorno plansku dokumentaciju
Požeško-slavonske županije.
Podaci iz prostorno planske dokumentacije koji se prikazuju, pripremljeni su iz
izvornih podataka u digitalnom obliku dobivenih od izrađivača prostornih planova. Digitalne
podloge koje se mogu kombinirati s prostorno-planskom dokumentacijom datiraju iz

razdoblja kada su služile kao osnova za njezinu izradu. Njihov sadržaj se aktualizira u skladu
s dobivenim izvorima iz Državne geodetske uprave.
Koristeći suvremenu GIS tehnologiju i podatke implementirane u informacijski
sustav prostornog uređenja, Zavod je u proteklom razdoblju, u okviru stručno-analitičkih
poslova iz svojega djelokruga, izradio niz prostornih analiza koje se odnose na
postojeću i planiranu namjenu prostora, izgrađenost građevinskih čestica, zaštitu i uvjete
korištenja prostora i okoliša te na infrastrukturne sustave.
Do sada je Zavod kontinuirano provodio aktivnosti na uspostavi, vođenju i
održavanju Geografskog informacijskog sustava (GIS-a) prostornog uređenja Požeškoslavonske županije na dvije razine i to: Prostorni plan Požeško-slavonske županije i
Prostorni planovi uređenja gradova i općina.
Kako bi Zavod u svome radu koristio zakonski propisane programe u 2015. godini
Zavod je nabavio licencirani program Autodesk Infrastructure Design Suite Standard 2016
NLM, a prema Rebalansu financijskog Plana Zavoda planiranom pod (poz. 14 - ulaganje u
računalne programe).
 RAZVOJ I ODRŽAVANJE INTERNET STRANICA ZAVODA ZA PROSTORNO
UREĐENJE
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13 i
85/15), planirano je da Zavod kontinuirano putem svoje Internet stranice omogućuje javni
uvid u svoje aktivnosti. Internet stranice će se redovito obnavljati i dopunjavati novim
sadržajima, što će iste stručnoj javnosti omogućiti kvalitetnu posječenost. U 2015. godini
službena internet stranica Zavoda nije uspostavljena ali je pripremljena i uređena i za nju su
uplaćena određena financijska sredstva, tako da se njeno korištenje planira u 2016. godini.
Tijekom 2015. godine pristup informacijalma vezano uz djelatnosti i aktivnosti Zavoda
omogućen je građanima preko službenih internet stranica Županije.

3. PRAĆENJE PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE (TEKSTUALNO I
GRAFIČKI), SUDJELOVANJE PREDSTAVNIKA ZAVODA NA RASPRAVAMA U
POSTUPKU DONOŠENJA SLJEDEĆIH PROSTORNIH PLANOVA TE
DAVANJE PRIMJEDBI I MIŠLJENJA NA ISTE:
Zakonom je propisano da Zavod učestvuje u postupku donošenja PPUO/G na način
da daje mišljenje o usklađenosti prostornog plana s prostornim planom županije, prostornim
planovima susjednih županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja od utjecaja na
predmetni prostorni plan.
Iz tog razloga Zavod je u 2015. godini aktivno sudjelovao u proceduri izrade i
donošenja prostornih planova lokalne razine i to na način da:
- aktivno sudjeluje u izradi odluke o pokretanju izrade, izradi prostornih planova i
njihovih izmjena i dopuna, odnosno stavljanja izvan snage,
- daje planske smjernice za izradu prostornih planova ili izradu izmjena i dopuna
prostornih planova s naglaskom na usklađenost sa Zakonom, PPPSŽ i drugim županijskim
dokumentima koji utječu na obuhvat prostornog plana,
- aktivno sudjeluje u prethodnoj raspravi dajući usmene ili pismene primjedbe na nacrt
prijedloga prostornog plana,
- aktivno sudjeluje u javnoj raspravi dajući usmene, a najčešće pisane primjedbe na
prijedlog prostornog plana,
- izdaje mišljenje na nacrt konačnog prijedloga prostornog plana o poštivanju planskih
smjernica danih za izradu prostornog plana (sukladno članku 94. Zakona za one planove koji
se izrađuju još po starom Zakonu, odnosno članku 107. novog zakona),
- izdaje mišljenje o usklađenosti konačnog prijedloga prostornog plana s PPPSŽ
(sukladno članku 98. stavak 3. Zakona, odnosno daje mišljenje Zavoda sukladno članku 107.

novog Zakona prije donošenja prostornog plana uređenja grada, odnosno općine mora se
pribaviti mišljenje Zavoda za prostorno uređenje županije u pogledu usklađenosti tog plana s
prostornim planom županije.
Kroz postupke izdavanja mišljenja sukladno članku 98. odnosno 99. Zakona, odnosno
članka 107. novog Zakona o prostornom uređenju, Zavod prati aktualnost i provodljivost
PPP-SŽ i bilježi sve eventualne probleme u provođenju i potrebe za eventualnim
pokretanjem izrade novih Izmjena i dopuna PPP-SŽ, sve u svrhu stvaranja preduvjeta za
nesmetan razvoj cjelokupnog prostora županije.
Tijekom 2015. godine kroz obavljanje osnovne djelatnosti Zavod je sudjelovao u izradi
i praćenju sljedećih dokumenata:
 dostavi podataka Ministarstvu za kataloga metapodataka – informacijski sustav, te
sudjelovanje na radnim sastancima vezano na informatizacijski sustav,
 dostavi podataka Županijskoj razvojnoj Agenciji za potrebe izrade Županijske
razvojne Strategije Požeško-slavonske županije,
 izradi Prijedloga Odluka i pružanju stručne pomoći JLS-e kod donošenja odluka o
pristupanju izradi novih ili izmjena i dopuna postojećih dokumenata prostornog
uređenja (grad Pleternica i Pakrac, općina Brestovac, Jakšić i Kaptol, i dr.), kao i
drugih dokumenata,
 sudjelovanju u raspravi u postupku izrade Izmjena i dopuna UPU zone gospodarske
namjene „Sjever“ u Požegi,
 izdavanju mišljenja za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat
podizanja voćnjaka kestena i američkih borovnica sa sustavom zaštite od padalina i
navodnjavanjem u k.o. Radovanci,
 sudjelovanje u postupku izrade IZID DPU stambeno-poslovne zone „Centar“ u
Lipiku,
 izradi prijedloga Masterplana prometnog razvoja Virovitičko-podravske,
moslavačke, Bjelovarsko-bilogorske i Požeško-slavonske županije,

Sisačko-

 izradi mišljenja u postupku izrade Strateške studije utjecaja na okoliš Okvirnog plana
i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu i Okvirni plan na
kopnu, mišljenje,
 obradi i dostavi podataka (prostornih planova uređenja općina/gradova/županije) pripremni radovi za potrebe izrade Državnog plana prostornog razvoja RH cjelokupna obrada podataka je izvršena u shp format i xls formatu,
 praćenju provedbe PPŽ i drugih dokumenata prostornog uređenja, kao i strateških i
programskih dokumenata od utjecaja na prostorno uređenje i zaštitu prostora
Županije,
 praćenju izrade i sudjelovanje u raspravama prilikom izrade dokumenata prostornog
uređenja susjednih županija sukladno propisima, kao i praćenje izrade i
sudjelovanje u prethodnim i javnim raspravama te davanje primjedbi prilikom izrade
dokumenata prostornog uređenja JLS-a Požeško-slavonske županije koje izrađuju
drugi izrađivači,
 dostavi mišljenja u postupku izrade I. Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana
Bjelovarsko-bilogorske županije,
 sudjelovanju u javnoj raspravi u postupku V. Izmjena i dopuna DPU stambenoposlovne zone „Centar“ u Lipiku,


traženju zahtjeva za dostavu podataka za niskonaponsku mrežu od HEP ODS
d.o.o. Elektra Požega i Elektra Križ,

 dostavi Odluke o donošenju UPU Zone gospodarske namjene “Sjever” u Požegi i
evidentiranje podataka u informacijski sustav,
 izdavanju Mišljenja na Konačni prijedlog III. izmjene i dopune PPUOG Lipika,
 dostavi zahtjeva i podataka za izradu UPU izdvojenog građevinskog područja
turističko-rekreacijske zone Raminac UPU-6,
 dostavi zahtjeva i podataka za izradu UPU izdvojenog građevinskog područja
turističko-rekreacijsko-gospodarske zone Ergela – UPU 5,
 očitovanju Zavoda na Strategiju prostornog uređenja RH,
 dostavi primjedbi o usklađenosti IV. Izmjena i dopuna PPUG Pleternice s
Prostornim planom Požeško-slavonske županije,
 izdavanju mišljenje o usklađenosti IV. Izmjena i dopuna PPUG Pleternice s
Prostornim planom Požeško-slavonske županije,
 dostavi zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna GUP- Požege,
 sudjelovanju u postupku II. Izmjene i dopune Prostornog plana Sisačko-moslavačke
županije, rasprava o sadržaju Strateške studije – podaci,
 izdavanju mišljenja i ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Zaštita
naselja Gradac i grada Pleternice od velikih voda rijeke Orljave“ u Požeškoslavonskoj županiji,
 dostavi zahtjeva i podataka za izradu UPU grada Lipika,
 dostavi zahtjeva i podataka za stavljanje van snage GUP-a grada Lipika,

4.

OSTALE AKTIVNOSTI ZAVODA
 RAD PREDSTAVNIKA ZAVODA U STRUČNIM POVJERENSTVIMA I
SUDJELOVANJE U SLJEDEĆIM RADNIM SKUPINAMA:
 u radu Pododbora za izradu sektorske strategije javne, gradske, prigradske i
regionalne mobilnosti kod izrade Strategije prometnog razvitka RH,
 na radnim sastancima i radionicama kod izrade ISPU - izrada kataloga
metapodataka,
 na radnim sastancima i raspravama nakon donijete Odluke o provođenju postupaka
Strateške procjene utjecaja Prostornog plana Požeško-slavonske županije, te na
radnim sastancima i povjerenstvima u postupku donošenja i u stručnom
povjerenstvo u postupcima izrade Strateške procjene, procjene utjecaja zahvata na
okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša,
 u postupku Strateške procjene utjecaja na okoliš strategije prometnog razvitka RH
2014-2030. godine – mišljenje,
 u provedbi javne rasprave za Studiju o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničkograđevnog kamena vapnenca na budućem eksploatacijskom polju „Mikolinac II“ na
području gradova Požege i Pleternice,
 na obuci za korištenje programa Auto CAD Civil 3D 2015,
 u radu 44. sjednice Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora,
na temu Zaštite od poplava u slivu Save,
 na predstavljanju Nacrta prijedloga Strategije prostornog razvoja RH, prijedloga
najvažnijeg strateškog dokumenta za prostorni razvoj Hrvatske do 2030.g. Nacrt
prijedloga Strategije prostornog razvoja RH dokument je Ministarstva graditeljstva i
prostornog uređenja i Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj,

 u radu Upravnog vijeća,
 u izradi Županijske razvojne strategije Požeško-slavonske županije 2015. – 2020.
godine aktivno sudjeluju zaposlenici Zavoda,
 na radnim sastancima u Ministarstvu gradteljstva i prostornog uređenja,
Ministarstvu zaštite okoliša i prirode kao i Ministarstvu poljoprivrede u postupku
izrade Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije,
 na više radnih sastanaka Odbora za prostorno uređenje tijekom godine,
 na II. radionici Hrvatske vode – ocjena stanja i održavanje nasipa za zaštitu od
poplava,
 sudjelovanje više zaposlenika Zavoda na radnom sastanku na temu „Pripremni
radovi Državnog plana prostornog razvoja“,
 na stručnom skupu “Prostorno planiranje kao činbenik razvoja u županijama“ u
povodu 30. obljetnice Zavoda za prostorno uređene Primorsko- goranske županije,
 na radionici na temu „Strateška procjena utjecaja na okoliš - strategija planova i
programa i procjena utjecaja zahvata na okoliš“,
 na interaktivnoj radionici o prostornom uređenju kod GDI d.o.o. Zagreb,
 na radnom sastanku - strateška studija prometnog razvoja u Ministarstu pomorstva,
prometa i infrastrukture – Upravi za Fondove,
 na radnom sastaku sudjelovanje više zaposlenika Zavoda u Ministarstvu
graditeljstva i prostornog uređenja – predavanje ArcMap GIS- data
 edukaciji zaposlenika u programu AutoCAD Map 3D 2016 – obrada i korištenje
prostornih planova za potrebe izrade prostorno planske dokumentacije Državnog
plana prostornog razvoja RH, kod Zeljko d.o.o., u Osijeku,
 na godišnjem skupu ravnatelja Zavoda za prostorno uređnje u Ministarstvu,
 na sjednici radne skupine za komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i prostornog
uređenja Zajednica županija,
 imenovanje i sudjelovanje predstavnika Zavoda u Procjeniteljskom povjerenstvu za
područje Požeško-slavonske županije,




suradnja sa sljedećim institucijama: HIDROPROJEKT, IGH, EKONERG,
PLINACRO, HEPa, HAKOM, UPKH, AGENCIJA AZO, Zeljko d.o.o. i dr.

TIJEKOM 2015. GODINE U ZAVODU SU DONIJETI I SLJEDEĆI AKTI:
 obavijesti o navršenim godinama staža zaposlenika Zavoda,
 prijedlog Odluke o imenovanju službenika za informiranje,
 Izrada Kataloga informacija Zavoda,
 drugi akti vezani za kadrovske poslove (punomoći, popisi zaposlenika, potvrda o
nalozima, potvrda na zahtjev zaposlenika o kojima se vodi službena evidencija i sl.),
 dostava podataka i redovnih izvješća Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja
prema njihovom traženju,
 dostava podataka iz PPŽ na zahtjev pravnih osoba za otvaranje istražnih prostora,
 dostavljanje prostorno planske dokumentacije prema potrebi na zahtjev (JLS, javnih
ustanova i dr.),
 rješenje o imenovanju odgovornog voditelja na izradi Izmjena i dopuna prostornih
planova (PPUG Pleternice, PPUO Brestovac – usklađenja s Zakonom o prostornom
uređenju, PPUO Jakšić – usklađenja s Zakonom, PPUO Kaptol – usklađenja s
Zakonom, PPUG Pakraca – usklađenja s Zakonom),

 izrada Ugovora o izradi III. IZID PPUG Pleternice i Ugovora o sudjelovanju u izradi
usklađenja PPUO Brestovac, Jakšić, Kaptol, PPUG Pakraca i Prijedloga Ugovora o
izradi II. Izmjene i dopune PPUG Kutjeva
 sklapanje sporazuma o poslovima obrade podataka PPP SŽ i PPUO/G u sklopu
pripremnih radova izrade Državnog plana prostornog razvoja,
 izrada Odluke o izradi IV. Izmjene i dopune PPUG Pleternice, poziv za dostavu
zahtjeva,
 posebna obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu IV. Izmjene i dopune
Pleternice, poziv za sudjelovanje,

PPUG

 prijedlog Odluke o izradi II. Izmjene i dopune PPUG Kutjeva,
 pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada javne ustanove Zavoda za prostorno
uređenje PSŽ,
 izrada akta – izjave odgovornog voditelja na izradi Izmjena i dopuna PPUO/G,
 sudjelovanje kod donošenja ugovora tijekom godine koje sklapa Zavod sa drugim
poslovnim subjektima,
 izrada Izvješća o ostvarenju Programa rada Zavoda u 2014. godini,
 izrada Izvješća o aktivnostima Zavoda za Župana,
 izrada Izvješća o ostvarenju Programa rada u prvoj polovini 2015. godine,
 godišnji Izvještaji o izvršenju Financijskog plana Zavoda za 2014. godinu i Odluka o
raspolaganju s viškom dobiti,
 plan korištenja godišnjeg odmora za 2015. godinu,
 podaci za Župana o korištenju godišnjeg odmora,
 rješenja o korištenju godišnjeg odmora za sve zaposlenike Zavoda,
 rješenje o ovlaštenju,
 rješenje o isplati jubilarne nagrade,
 izrada aneksa Ugovora o radu,
 rješenje o isplati novčane pomoći u slučaju smrti roditelja,
 rješenje o isplati novčane pomoći (potpore) u slučaju bolovanja dužeg od 90 dana,
 rješenje o plaćenom dopustu,
 odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju Zavoda za sklapanje pravnih poslova i
potpisivanja Ugovora kod izrade Izmjena i dopuna PPUG,
 obavijest o nepodmirenim financijskim obvezama za izrađene Izmjene i dopune
PPUG Pleternice (15.000,00 kn još od 2012.g.) i izrađeno Izvješće o stanju u
prostoru grad Pakrac a nenaplaćeno (25.000,00 kn od travnja 2014.g.),
 prijedlog Odluka za Župana,
 prijedlog Odluka za Skupštinu,
 prijedlog Plana nabave roba i usluga za 2015.g.,
 sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti,
 sastavljanje Izjave o sprečavanju sukoba interesa,
 poziv za 32., 33., 34. i 35. sjednicu Upravnog vijeća i obrada kompletnog materijala,
 zahtjev za doznačavanje sredstava Zavodu iz Proračuna Županije za 2015.g.
 prijedlog Odluke o povjeravanju poslova izrade III. IZID PPUG Pleternice te PPUO
Brestovac, Jakšić, Kaptol i PPUG Pakraca - usklađenje s Zakonom,
 izjava o korištenju DKP svih 23 k.o. LIpik,

 prijedlog Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za 2015. g. – rebalans,
 izmjene i dopune Plana nabave za 2015.g.
 prijedlog Financijskog plana Zavoda za 2016. g. i Projekcije Plana za 2017. i 2018.g.
 prijedlog Programa rada za 2016.godinu,
 prijedlog Odluke o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti o nabavi
licenciranog programa Autodesk Infrastructure Design Suite Standard 2016 NLP,
 prijedlog Odluke o nabavi licenciranog programa Autodesk Infrastructure Design
Suite Standard 2016 NLP,
 odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju Zavoda za sklapanje pravnih poslova i
potpisivanja Ugovora kod nabave licenciranog programa Autodesk Infrastructure
Design Suite Standard 2016 NLP,
 odluka o isplati dara djeci zaposlenika Zavoda povodom dana sv. Nikole,
 dodatak III. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Zavodu,
 Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Zavoda
za 2016.g.
 odluka o popisu i osnivanju povjerenstva za popis imovine i obveza Zavoda za
2015.g.

 STRUČNO ANALITIČKI
UREĐENJA:

POSLOVI

IZ

PODRUČJA

PROSTORNOG



osim rada u osnovnoj djelatnosti zaposlenici Zavoda uključeni su i sudjeluju u nizu
projekata i predmeta koje provodi Požeško-slavonska županija preko svojih upravnih
odjela i ustanova, kao i u predmetima koje vodi Ministarstvo,



kontinuirano ucrtavanje svih novih granica građevinskih područja za sve općine i
gradove temeljem izrađenih PPUO/G, te praćenje istih u digitalnom (dwg, .shp, .pdf,..)
formatu,



unošenje podataka u prostorno plansku dokumentaciju vezano za određeivanje
vanjskih granica inundacijskog područja prema dostavljenim Odlukama od strane
Ministarstva poljoprivrede na području Županije i to:



inundacijskog pojasa potoka Sastavci od stac. km 0+000 do km 3+960 i r. Orljave od
stacionaže km 55+315 km 59+850 na području o.k. Jaguplije,



inundacijskog pojasa lateralnog kanala rijeke Londže (kanal Brezje) od km 0+000km
do 6+295 u k.o. Buk, k.o. Kalenić, k.o. Tulnik i k.o. Ciglenik,



inundacijskog pojasa vodnog dobra uređenog inundacijskog pojasa rijeke Londže,



unošenje podataka u prostorno plansku dokumentaciju vezano za utvrđivanje eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena i to:”
- eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena “II Rašaška”,
- eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena “Mikolinac I - JL”,

Tijekom 2015. godine u Zavodu se radilo i na analizi niza drugih podataka
(energetika, plinovod, vodovodna mreža, kanalizacija, praćenju i usklađenju s novim
popisom državnih, županijskih i lokalnih cesta i dr.).
Zavod je također značajni dio vremena utrošio na transformaciju vektorskih
podataka u novu kartografsku projekciju (HTRS), a započelo se i s transformacijom
vektorskih podataka važeće prostorno planske dokumentacije što je vrlo zahtjevan posao
zbog topološke neurednosti starih planova.

Osim brojnih obveza Zavoda koje proizlaze iz Zakona i posebnih propisa, a
odnose se na prostorno uređenje Zavod je u proteklom razdoblju realizirao i druge mjere
koje se odnose na praćenja stanja u prostoru. Tako je, za potrebe istraživanja pojava i
procesa u prostoru, u suradnji s odgovarajućim stručnim službama:




poticao istraživanja i provođenje mjera s ciljem učinkovitog korištenja, gospodarenja i
zaštite prostora Požeško-slavonske županije,
pratio planiranje i izgradnju kapitalnih infrastrukturnih objekata od važnosti za Državu i
Županiju, te valorizirao planirane koridore u cilju zaštite prostora i interesa Županije,
inicirao rješavanje mogućih konflikata u prostoru (npr. nova GZ Lipik).

 OSTALI TEKUĆI POSLOVI:
















pružanje informacija strankama te omogućavanje (neslužbenog) uvida u važeću
prostorno-plansku dokumentaciju,
očitovanja/tumačenja u svezi provedbe prostornih planova uređenja općina i gradova
kojima je ovaj Zavod bio izrađivač,
skeniranje raznih podloga za potrebe državnih i županijskih ureda i službi,
vođenje dijela administrativnih poslova urudžbenog zapisnika i upisnika predmeta
upravnog postupka kod prijema akata, evidentiranja akata i arhivanja (pisarnice,
pismohrane Zavoda i dr.),
dnevno vođenje evidencije o radu zaposlenika Zavoda,
vođenje dijela računovodstveno/knjigovodstvenih poslova za potrebe javne ustanove
Zavoda koji se odnose na sljedeće:
- pripremanje i popunjavanje obrazaca za isplaćivanje i knjiženje novčanog
poslovanja, te dostavljanje istih odjelu za proračun i financije Požeškoslavonske županije,
- popis zaposlenika Zavoda i popunjavanje obrazaca za isplaćivanje i knjženje
novčanog poslovanja i dostava blagajničkih zapisa,
- pripremanje popisa zaposlenika i obračuna naknade za prijevoz s posla i na
posao zaposlenika Zavoda,
- podizanje i isplaćivanje dnevnica za službena putovanja te pripremanje
podataka za knjiženje istih,
- unošenje podataka za isplate plaće zaposlenika i ostalog (računa) platnog
prometa elektronskim putem,
- vođenje blagajne Zavoda za prostorno uređenje te dostavljanje blagajničkih
zapisa Odjelu za proraču i financije Požeško-slavonske županije,
- podaci i obračun naknade nazočnim članovima za sudjelovanje na sjednicama
Upravnog vijeća,
izdavanje mišljenja i dostava podataka te preslika za eksploatacijska polja UDU i
Ministarstvu gospodarstva,
dostava podataka Ministarstvu o stanju u Zavodu, popunjenosti radnih mjesta,
osposobljenosti ljudi i tehnčke opremljenosti,
zahtjev za dostavu digitalnih katastarskih podloga za područja katastarskih općina u
gradu Pakracu,
dostava prostornih planova Agenciji za ozakonjenje nezakonito sagrađenih zgrada,
očitovanje u postupku PUO za buduće EP Mikolinac – Jegerova livada,
odgovor na pitanje vijećnika Požeško-slavonske županije,
dostava podataka i uvid u izdate podatke UDU i preslika za eksploatacijska polja,
očitovanje o usklađenju trase plinovoda,

Na kraju ovog Izvješća konstatiram da je ovo dio aktivnosti kojim se kontinuirano bavi
Zavod te ako ima bilo kakvih nejasnoća u svezi naprijed navedenih i priloženih informacija
slobodni smo pojasniti svaku od njih. Temeljem iznijetog, a u skladu s opravdanim
mogućnostima smatramo da je Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske
županije ostvario Program rada planiran za 2015. godinu (Klasa:023-01/14-03/2,
Urbroj:2177/1-3-1-14-1), a koji je donijet na 31. sjednici Upravnog vijeća Zavoda održanoj 08.
prosinca 2014. godine (Odluka – Klasa:023-01/14-02/8, Urbdoj:2177/1-3-6-14-3).
Stoga, sukladno članku 6. Odluke o osnivanju Zavoda, članku 18. i 23. Statuta Zavoda,
predlažemo da Upravno vijeće razmotri ovo Izvješće i donese Zaključak o njegovom
prihvaćanju.
Nakon što Upravno vijeće donese Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju
Programa rada Zavoda u 2015.g., isti je potrebno podnijeti Županu Požeško-slavonske
županije radi njegovog prihvaćanja.
S poštovanjem !
RAVNATELJ ZAVODA:
Mladenko Soldo, mag.ing.aedif.
KLASA: 023-01/16-03/1
URBROJ: 2177/1-3-1-16-1
Požega, 12. siječnja 2016. godine

Sukladno članku 6. Odluke o osnivanju javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje
Požeško-slavonske županije (“Požeško-slavonski službeni glasnik”, br. 3/08, 3/10 i 2/14),
članku 18. i 23. Statuta javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske
županije („Požeško-slavonski službeni glasnik“, br. 6/14), Upravno vijeće javne ustanove
Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije na 36. sjednici održanoj 21.
siječnja 2016. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa rada
Zavoda u 2015. godini
I.
Prihvaća se Izvješće o ostvarenju Programa rada Zavoda za prostorno uređenje
Požeško-slavonske županije u 2015. godini.
II.
Izvješće o ostvarenju Programa rada Zavoda za prostorno uređenje Požeškoslavonske županije u 2015. godini nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini sastavni dio istog.
III.
Ovaj Zaključak dostavi će se Županu Požeško-slavonske županije.
UPRAVNO VIJEĆE JAVNE USTANOVE
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK:
Daniel Stipić, spec. publ. adm.
KLASA: 023-01/16-02/1
URBROJ: 2177/1-3-6-16-4
Požega, 21. siječnja 2016. godine

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju javne ustanove Zavoda za prostorno
uređenje Požeško-slavonske županije (“Požeško-slavonski službeni glasnik”, br. 3/08, 3/10
i 2/14), članka 18. Statuta javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Požeškoslavonske županije (“Požeško-slavonski službeni glasnik”, br. 6/14) i članka 41. Statuta
Požeško-slavonske županije (“Požeško-slavonski službeni glasnik”, br. 1/13), Župan
Požeško-slavonske županije, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju
Programa rada Zavoda za prostorno uređenje
Požeško-slavonske županije u 2015. godini

1. Prihvaća se Izvješće o ostvarenju Programa rada Zavoda za prostorno uređenje
Požeško-slavonske županije u 2015. godini, kojeg je prihvatilo Upravno vijeće na svojoj 36.
sjednici održanoj 21. siječnja 2016. godine i donijelo Zaključak Klasa:023-01/16-02/1,
Urbroj:2177/1-3-6-16-4.
2. Izvješće o ostvarenju Programa rada Zavoda za prostorno uređenje Požeškoslavonske županije u 02015. godini nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini sastavni dio
istog.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u “Požeško-slavonskom službenom glasniku”.
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa:022-01/16-01/01
Urbro:2177/1- 01-16-2
Požega, 21. siječnja 2016. godine
ŽUPAN:
Alojz Tomašević, dipl.oec.
DOSTAVITI:
1. Zavodu za prostorno uređenje,
2. Objava u Požeško-slavonskom službenom glasniku,
3. Evidenciji,
4. Pismohrana

