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Na temelju članka 86. 87., 88., 89. i 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13) i 
članka 31. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica br. 01/13), Općinsko vijeće 
Općine Marija Bistrica na 35. sjednici održanoj dana 14. ožujka 2017. godine donijelo je   

O D L U K U 
o izradi IV. Izmjene i dopune 

Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom Općina Marija Bistrica pokreće postupak izrade IV. Izmjene i dopune Prostornog 
plana uređenja Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik općine Marija Bistrica br. 01/08, 3/08, 5/09, 2/12, 
9/15), u daljnjem tekstu: „IV. Izmjena i dopuna PPUO“. 

Ovom Odlukom utvrđuju se osnovna polazišta i ciljevi temeljem kojih će se izraditi i donijeti IV. 
Izmjena i dopuna PPUO. 

Nositelj izrade IV. Izmjena i dopuna PPUO je Jedinstveni upravni odjel Općine Marije Bistrica (u 
daljnjem tekstu: Nositelj).  
 
Pravna osnova za izradu i donošenje plana 
 

Članak 2. 
Pravna osnova za izradu i donošenje IV. Izmjena i dopuna PPUO je članak 198. st. 3. Zakona o 

prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13) prema kojem se dokumenti prostornog uređenja 
doneseni na temelju propisa koji su važili prije stupanja na snagu navedenog Zakona mogu mijenjati i 
dopunjavati te članci 86.-89. i članak 113. Zakona o prostornom uređenju, kao i ostali važeći propisi iz 
područja prostornog uređenja i posebni propisi. 
 
Razlozi za izradu i donošenje plana 
 

Članak 3. 
 Razlozi za pokretanje izrade IV. Izmjena i dopuna PPUO su: 

 usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju - određivanje uređenih, neuređenih i dijelova 
građevinskog područja predviđenih za urbanu obnovu i sanaciju, 

 redefiniranje granica građevinskih područja tamo gdje je za to postoji prethodno iskazani interes, 

 redefiniranje granica građevinskih područja, odnosno određivanje građevinskog područja naselja u 
skladu sa izgrađenim i neizgrađenim dijelom definiranim UPU-om središnjeg općinskog naselja 
Marija Bistrica, 

 redefiniranje Odredbi za provođenje.  
 
Obuhvat plana  
 

Članak 4. 
Obuhvat IV. Izmjena i dopuna PPUO jednak je prostornom obuhvatu osnovnog, važećeg Prostornog 

plana uređenja Općine Marija Bistrica.  
Polazište za izradu IV. Izmjena i dopuna PPUO su planovi višeg reda (Prostorni plan Krapinsko-

zagorske županije, dokumenti prostornog uređenja u nadležnosti države). 
 
Ocjena stanja u obuhvatu plana  
 

Članak 5. 
Općinsko vijeće je donošenjem Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica 

utvrdilo uvjete za namjenu, korištenje i zaštitu svog prostora u odnosu na planove i stanje u prostoru u 
trenutku njihova donošenja, a temeljem kojih se od 2008. godine provodi prostorno planiranje.  

U razdoblju od usvajanja zadnje Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica   
pojavile su se nove okolnosti koje imaju utjecaj na korištenje i namjenu prostora, stupili su na snagu novi 
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propisi s kojima je potrebno uskladiti plan i odredbe za provođenje, a zaprimljeni su i zahtjevi fizičkih osoba 
- korisnika prostora za izmjenu građevinskih područja i planirane namjene. 

Važeći Prostorni plan izrađen je i donesen temeljem do sad 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. 
stavak 1., 2. i 3. Zakona. 
 
Ciljevi i programska polazišta plana  
 

Članak 6. 
Temeljem obveza iz članka 201. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), proizašla je potreba za 

izradom IV. Izmjena i dopuna PPUO. IV. Izmjene i dopune PPUO odnose se na određivanje uređenih, 
neuređenih i dijelova građevinskih područja naselja predviđenih za urbanu sanaciju. 

Cilj ovih IV. Izmjena i dopuna PPUO je i osiguranje prostornih preduvjeta za realizaciju novih zahvata 
u prostoru, radi osiguranja daljnjeg kvalitetnog prostornog razvoja i uređenja Općine Marija Bistrica i za 
doprinos društvenog i gospodarskog razvoja, zaštitu okoliša i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih 
dobara.  

Programsko polazište IV. Izmjena i dopuna PPUO je osiguranje uvjeta za smještaj i izgradnju 
stambenih, gospodarskih, infrastrukturnih i drugih građevina za koje postoje objektivne potrebe kroz 
preoblikovanje građevinskih područja, prema razvojnim ciljevima i zahtjevima iz točke 3. ove Odluke.  

Stručni izrađivač plana može biti pravna ili fizička osoba, koja sukladno važećim propisima ima 
suglasnost za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.  
 
Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, 
odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Izmjena i dopuna 
 

Članak 7. 
Za potrebe izrade IV. Izmjena i dopuna PPUO nije planirana posebna izrada stručnih podloga, nego će 

se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju 
javnopravna tijela te raspoloživa dokumentacija Općine Marija Bistrica. 

Nabava navedenih podloga u nadležnosti je Nositelja izrade IV. Izmjena i dopuna PPUO. 
 
Način pribavljanja stručnih rješenja prostornog plana  
 

Članak 8. 
Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje su potrebne za izradu IV. 

Izmjena i dopuna PPUO osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima svaki iz svog djelokruga, a 
pribavit će se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju.   

Stručna rješenja izrađuje i koordinira stručni izrađivač IV. Izmjena i dopuna PPUO u suradnji s 
Nositeljem izrade Plana. 

 

Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu plana, te drugih sudionika 
koji će sudjelovati u izradi plana 

 

Članak 9. 
U smislu odredbi članka 90. Zakona o prostornom uređenju, Nositelj izrade IV. Izmjena i dopuna 

PPUO u dogovoru s izrađivačem pribaviti će potrebna mišljenja, suglasnosti i zahtjeve od slijedećih 
nadležnih službi i institucija: 
1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb , 
2. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivredu, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, 
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3. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, 
4. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Krapini, Magistratska 

12, 49000 Krapina, 
5. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Krapinsko-zagorska, Matije Gupca 53, 49210 Zabok, 
6. Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova ulica 10, Zagreb 
7. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Krapina, Ulica Ivana 

Rendića 7, 49000 Krapina,  
8. Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za studije i projektiranje, Vončinina 3, 10000 Zagreb, 
9. Uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije, Stjepana Radića 17, Pregrada; 
10. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske 

županije, Radoboj 8, Radoboj, 
11. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje KZŽ, Krapina, Magistratska 1, 
12. Plinacro d.o.o. za transport i trgovinu prirodnim plinom, Savska cesta 88a, 10000 Zagreb, 
13. Plin Konjščina, Jertovec 150, Konjščina, 
14. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Zagreb, Vladimira Nazora 7, 10000 Zagreb, 
15. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb, 
16. T-MOBILE Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 23, Zagreb; 
17. VIPNET d.o.o., Vrtni put 1, Zagreb; 
18. TELE 2, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb 
19. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, 
20. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Vodnogospodarska ispostava „Krapina-Sutla“, 

Zagrebačka 13, 49214 Veliko Trgovišće, 
21. Hrvatska elektroprivreda, Sektor za razvoj, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, 
22. HP – Poštansko središte Krapina, Ljudevita Gaja 18, Krapina; 
23. HOPS d.o.o., Kupska 4, Zagreb; 
24. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektra Zabok, Matije Gupca 57, 49210 Zabok 
25. Zagorski vodovod d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, 49210 Zabok 
26. Komunalac d.o.o. Konjščina, Jertovec 150 
27. mjesni odbori, svi 

Temeljem članka 90. Zakona o prostornom uređenju, javnopravna tijela iz prethodnog stavka ovog 
članka pozvat će se da u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva za očitovanjem dostave zahtjeve odnosno 
planske smjernice i podatke za izradu Plana. 

Nositelj će o izradi IV. Izmjena i dopuna PPUO obavijestiti javnost te susjedne gradove i općine, 
sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju.  

 
Planirani rokovi za izradu plana 

Članak 10. 
Rokovi za izradu pojedinih faza za IV. Izmjene i dopune PPUO su: 

 Rok u kojem su javnopravna tijela iz prethodnog članka obvezna dostaviti zahtjeve (podatke, 
planske smjernice i/ili dokumente iz područja svoje nadležnosti) je 30 dana od dana zaprimanja 
poziva, 

 Planirani rok za izradu Nacrta prijedloga je 60 dana od proteka roka za dostavu zahtjeva od strane 
javnopravnih tijela, 

 Planirani rok za izradu Prijedloga plana za potrebe javne rasprave je 30 dana, 

 Rok javne rasprave i priprema izvješća o javnoj raspravi utvrđeni su Zakonom, 

 Rok izrade Konačnog prijedloga plana je 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi, 

 pribavljanje mišljenja Zavoda o usklađenosti Konačnog prijedloga plana s prostornim planom 
županije – rok je utvrđen Zakonom, 

 donošenje plana – po pribavljanju zakonom propisanog mišljenja. 
 

Izvori financiranja izrade plana  
Članak 11. 
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Izrada IV. Izmjena i dopuna PPUO financirat će se iz Proračuna Općine Marija Bistrica i 
sufinanciranjem zainteresiranih korisnika koji su dostavili zahtjeve za IV. Izmjena i dopuna PPUO. 

Točan iznos i visina sredstava sufinanciranja odredit će posebnom Odlukom Načelnika, po 
provođenju postupka nabave i ugovaranju sa stručnim izrađivačem, u odgovarajućim omjerima prema 
površini i obimu zahvata.  
 
Druga pitanja značajna za izradu nacrta plana  

Članak 12. 
 Do donošenja IV. Izmjena i dopuna PPUO nije zabranjeno izdavanje akata kojima se odobravaju 
zahvati u prostoru u obuhvatu važećeg Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica.  
 
 
Završne odredbe  

Članak 13. 
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine 

Marija Bistrica.  
 
KLASA: 350-02/16-01/4  
URBROJ: 2113/02-03-17-1  
Marija Bistrica, 14. ožujka 2017. godine 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Teodor Švaljek 

 
 
 
OBRAZLOŽENJE ZA DONOŠENJE ODLUKE: 
 
Općina Marija Bistrica pokrenula je postupak IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Marija Bistrica 
(razlozi navedeni u čl. 3. Odluke) još u 2016. godini (o istom obavijest na Općinskom vijeću rujan 2016. 
godine.)  
Sukladno čl. 66. Zakonu o zaštiti okoliša (Narodne novine 80/1.3 i 78/15.) i čl. 86. Zakonu o prostornom 
uređenju (Narodne novine 153/13) potrebno je prethodno provesti postupak ocjene odnosno strateške 
procjene utjecaja na okoliš za izradu izmjena i dopuna Prostornih planova. 
 
Postupak pokreće načelnik Općine. Svim zainteresiranim strankama omogućeno je podnošenje zahtjeva za 
izmjene i dopune javnom objavom obavijesti, nakon čega je načelnik donio Odluku o pokretanju postupka 
ocjene o potrebi strateške procjene za IV. izmjene i dopune PPU-a. Odlukom je utvrđen redoslijed radnji koje 
će se provesti u navedenom postupku te popis javnopravnih tijela kojima je potrebno dostaviti zahtjev za 
dostavu mišljenja. 
Javnopravna tijela dostavila su mišljenja da nema potrebe za provođenje postupka strateške procjene te 
predmetne izmjene i dopune neće imati negativan utjecaj na okoliš i ekološku mrežu. 
 
Slijedom pozitivnih mišljenja pokreće se postupak IV. izmjena i dopuna Prostornog plana te je potrebno 
donijeti konačni tekst Odluke o izradi IV. izmjena i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Marija 
Bistrica u tekstu koji se nalazi uz ovo obrazloženje. 

 
v.d. Pročelnica 

Jedinstvenog upravnog odjela 
Suzana Hajnić,upr.prav. 


