
                                  
          REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
        OPĆINA MARIJA BISTRICA 
 
 
KLASA: 351-03/22-01/4 
URBROJ: 2140-22-01-23-62 
Marija Bistrica, 06.03.2023. 
 
Temeljem članka 102. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 
39/19, 98/19) (dalje: Zakon), Nositelj izrade – Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica i 
odgovorni voditelj u ime stručnog izrađivača – tvrtke APE d.o.o. Zagreb, u postupku izrade i 
donošenja VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica (dalje: Plan), 
izradili su: 

 
IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI 

1. Uvod 

Odluku o izradi Plana donijelo je Općinsko vijeće na sjednici održanoj 28. lipnja 2022., a Odluka o 
izradi objavljena je u "Službenom glasniku Općine Marija Bistrica" br. 9/22. 

Načelnik Općine Marija Bistrica donio je 8. studenog 2022. god. Zaključak o utvrđivanju prijedloga 
Plana za javnu raspravu te 09. studenog 2022. objavio javnu raspravu o prijedlogu VI. izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica (KLASA: 351-03/22-01/4, URBROJ: 2140-
22-01-22-15) koja je provedena od 14. studenog 2022. godine do 24. studenog 2022. godine. S 
obzirom na prihvaćene primjedbe Plan je upućen u ponovnu javnu raspravu. 

Načelnik Općine Marija Bistrica donio je 20. veljače 2023. god. Zaključak o utvrđivanju prijedloga 
Plana za ponovnu javnu raspravu te objavio ponovnu javnu raspravu o prijedlogu VI. izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica (KLASA: 351-03/22-01/4, URBROJ: 2140-22-01-
23-49). 

2. Javna rasprava s javnim izlaganjem 

Nositelj izrade objavio je poziv za ponovnu javnu raspravu u „Večernjem listu“ dana 21. veljače 
2023., na web stranicama Općine Marija Bistrica (www.marija-bistrica.hr) i Ministarstva prostornoga 
uređenja, graditeljstva i državne imovine (mgipu.gov.hr) – 21. veljače 2023.  

U objavi je sukladno članku 96. st.4. Zakona navedeno: 

- mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida: javni uvid organiziran je u prostorijama Općine 
Marija Bistrica, svakim radnim danom od 08,00 sati do 14,00 sati u razdoblju ponovne javne 
rasprave od 23. veljače 2023. godine do 02. ožujka 2023. godine. 

- mjesto i datum javnog izlaganja: 27. veljače 2023.godine u Domu kulture Marija Bistrica, 
velika dvorana, Zagrebačka 26, Marija Bistrica, s početkom u 16,30 sati. 

- rok za davanje pisanih očitovanja: cijelo vrijeme tijekom ponovne javne rasprave, zaključno do 
02. ožujka 2023. godine. 

Tijekom ponovne javne rasprave prijedlog Plana izložen na javnom uvidu sadržavao je sukladno čl. 
95. Zakona o prostornom uređenju, tekstualni i grafički dio te obrazloženje plana i sažetak za javnost. 

U tijeku ponovne javne rasprave održano je Javno izlaganje. O javnom izlaganju vođen je zapisnik, 
koji je sastavni dio Izvješća. 
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 Očitovanja Zahtjev  Mišljenje – odgovor izrađivača Plana 

1. HAKOM, Zagreb Pozitivo mišljenje, nema primjedbi. 

2. Ministarstvo 
gospodarstva i održivog 
razvoja, Zagreb 

Očitovanjem se navodi da Ministarstvo 
ne sudjeluje u postupku donošenja 
planova na lokalnoj razini te upućuje 
na nadležno tijelo u Županiji. 

Primljeno na znanje. 

3. Hrvatske ceste, Zagreb Potvrđuju da su njihovi zahtjevi 
uvršteni prijedlog plana, mišljenje 
nema primjedbi. 

Prihvaća se. 

4. Hrvatske šume d.o.o., 
Zagreb 

Mišljenje nema primjedbi. Prihvaća se. 

5. Ministarstvo 
poljoprivrede, Zagreb 
Pristiglo izvan roka 

Očitovanje prema Hrvatskim šumama 
za dostavu očitovanja na Plan. 

Očitovanje pristiglo izvan roka. 

6. Hrvatske vode, Zagreb 
Pristiglo izvan roka 

Očitovanjem se traže izmjene Plana u 
pogledu voda, vodnog gospodarstva. 

Očitovanje pristiglo izvan roka te nije 
predmet ponovne javne rasprave jer je se 
ne odnosi na dijelove plana koji su u odnosu 
na prvi prijedlog izmijenjeni sukladno čl. 
104.st.3. Zakona.  
Napominjemo da u postupku 1. javne 
rasprave nije zaprimljeno mišljenje Hrvatskih 
voda stoga se sukladno čl. 101. st. 4. smatra 
da je prijedlog plana usklađen s dostavljenim 
zahtjevima zaprimljenim temeljem članka 90. 
Zakona.  

 

 Primjedbe Zahtjev Mišljenje – odgovor izrađivača Plana 

1. Alojz Pucko Traži se izmjena građevinskog 
područja za k.č. 2877/2 k.o. Marija 
Bistrica. 

PRIMJEDBA NIJE PREDMET 
PONOVNE JAVNE RASPRAVE. 
Zakonom o prostornom uređenju, člankom 
104. st.3. propisano je da se nova mišljenja, 
prijedlozi i primjedbe u ponovnoj javnoj 
raspravi mogu podnositi samo u vezi s 
dijelovima Plana koji su u odnosu na 
prethodni izmijenjeni, a što je navedeno i u 
objavi javne rasprave. 

2. Darko Cipriš Traži se uvrštenje cijele k.č. 2056 k.o. 
Marija Bistrica u građevinsko 
područje. 

PRIMJEDBA NIJE PREDMET 
PONOVNE JAVNE RASPRAVE. 
Zakonom o prostornom uređenju, člankom 
104. st.3. propisano je da se nova mišljenja, 
prijedlozi i primjedbe u ponovnoj javnoj 
raspravi mogu podnositi samo u vezi s 
dijelovima Plana koji su u odnosu na 
prethodni izmijenjeni, a što je navedeno i u 
objavi javne rasprave. 

3. Stjepan Boc Traži se uvrštenje k.č. 1222/31 k.o. 
Marija Bistrica u građevinsko područje 
te u obuhvata UPU-a uz navođenje 
postojanja puta i infrastrukture te 
postojanja u blizini građevinske čestice 
koje nisu vezane na postojeće 
građevinsko područje kao i čestice s 

PRIMJEDBA NIJE PREDMET 
PONOVNE JAVNE RASPRAVE. 
Zakonom o prostornom uređenju, člankom 
104. st.3. propisano je da se nova mišljenja, 
prijedlozi i primjedbe u ponovnoj javnoj 
raspravi mogu podnositi samo u vezi s 
dijelovima Plana koji su u odnosu na 

OBRADA PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA ZAPRIMLJENIH 
TIJEKOM JAVNE RASPRAVE 
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ozakonjenim objektima. prethodni izmijenjeni, a što je navedeno i u 
objavi javne rasprave. 
Obrazloženje o razlozima neprihvaćanja 
navedeni su u Izvješću s prve javne rasprave. 

4. Željko Mikša Traži se uvrštenje k.č. 87 k.o. Marija 
Bistrica u građevinsko područje. 

PRIMJEDBA NIJE PREDMET 
PONOVNE JAVNE RASPRAVE. 
Zakonom o prostornom uređenju, člankom 
104. st.3. propisano je da se nova mišljenja, 
prijedlozi i primjedbe u ponovnoj javnoj 
raspravi mogu podnositi samo u vezi s 
dijelovima Plana koji su u odnosu na 
prethodni izmijenjeni, a što je navedeno i u 
objavi javne rasprave. 

5. Općina Marija Bistrica 
(uneseno u zapisnik) 

Traži se provjera i po potrebi dopuna 
mreže nerazvrstanih cesta u dijelu 
Hum Bistrički u kojem je izmijenjena 
prometna mreža. 

PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA. 

 


