
IV. izmjene i dopune URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVSKE

i s njima povezane

 

V. izmjene i dopune PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVSKE
 

Nositelj izrade plana:

Gradonačelnik:

Grad Novska; Trg Dr. Franje Tuđmana 2; 44330 Novska

Marin Piletić, prof.

Stručni izrađivač: Arhitektonski Atelier 10; Hebrangova 18; 10000 Zagreb

Broj plana: 2014

Odgovorna osoba: Ivan Mucko ovlašteni arhitekt urbanist A-U 194

Suradnici: David Cvetko dipl.ing.agr.
 
Jasna Juraić Mucko ovlašteni arhitekt urbanist A-U 71

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI



SADRŽAJ

1. Izvješće o javnoj raspravi

2. Dokumentacija izrade plana

3. Dokumentacija postupka ocjene o potrebi strateške procjene

utjecaja plana na okoliš







DOKUMENTACIJA IZRADE PLANA
Odluka o izradi plana 19.05.2020.

Obavijst o izradi plana za informacijski sustav prostornog uređenja 25.05.2020.

Obavijest o izradi plana na mrežnoj stranici MGiPU 02.06.2020.

Obavijest o izradi plana za susjedne JLS 25.05.2020.

Potvrde o slanju obavijsti o izradi plana za susjedne JLS 26.05.2020.

Poziv za dostavljanje zahtjeva javnopravnih tijela za izradu plana 25.05.2020.

Potvrde o slanju poziva javnopravnim tijelama za dostavljanje zahtjeva za izradu plana 26.05.2020.

Zahtjevi i očitovanja nadležnih javnopravnih tijela

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 28.05.2020.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 29.05.2020.

HEP ODS Elektra Križ 01.06.2020.
MUP Ravnateljstvo civilne zaštite služba civilne zaštite Sisak 03.06.2020.

Ministarstvo poljoprivrede 04.06.2020.

Ministarstvo poljoprivrede 04.06.2020.

INA 04.06.2020.

Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije 05.06.2020.

Hrvatske ceste 12.06.2020.

Javna rasprava

Zaključak o utvrđivanju prijedloga plana za javnu raspravu 08.06.2020.

Posebna obavijest o javnoj raspravi za nadležna javnopravna tijela 08.06.2020.

Potvrde o slanju posebnih obavijesti o javnoj raspravi 12.06.2020.

Obavijest o javnoj raspravi u dnevnom tisku 14.06.2020.

Obavijest o javnoj raspravi na mrežnoj stranici MGiPU 12.06.2020.
Obavijest o javnoj raspravi na mrežnoj stranici Grada 10.06.2020.

Zapisnik javnog izlaganja prijedloga plana u javnoj raspravi 23.06.2020.

Očitovanja javnopravnih tijela na prijedlog plana u javnoj raspravi

Ministarstvo poljoprivrede 16.06.2020.

Novokom 18.06.2020.

Primjedbe dane u javnoj raspravi

U javnoj raspravi nije bilo primjedbi

Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga plana 24.06.2020.



























































































































Kačavenda, Miroslav <miroslav.kacavenda@novska.hr>

Obavijest o javnoj raspravi_Grad Novska
Web <Web@mgipu.hr> 12. lipnja 2020. u 14:23
Prima: "Kačavenda, Miroslav" <miroslav.kacavenda@novska.hr>

Poštovani,

Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Novske i s time povezanih V. Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novske objavljena je na internetskoj stranici MGIPU https://mgipu.gov.hr/default.aspx?
id=3865.

Ovim putem ujedno skrećemo pozornost na zaštitu osobnih podataka kod javne objave izvješća o javnoj raspravi. Uputom Agencije za
zaštitu osobnih podataka, koja je i objavljena na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja https://mgipu.gov.hr/
UserDocsImages/dokumenti/Prostorno/Planovi/AZOP.uputa.GDPR.pdf,  kod javne objave, osobne je podatke potrebno zaštiti te je
dovoljno objaviti samo ime i prezime sudionika u javnoj raspravi a ostale podatke odnosno osobne podatke (telefon, fizička adresa, OIB
i dr.) je potrebno zaštititi na način da se oni zacrne u samom dokumentu koji se objavljuje.

Srdačan pozdrav,

Igor Rastovac

 

  

Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje 

Independent Service for Public Relations and Information

 

Igor Rastovac

Viši stručni savjetnik  | Senior adviser

t: +013782481  |  m: +0992685006

e: web@mgipu.hr

 

Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb

mgipu.gov.hr

 

  

eu2020.hr
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https://mgipu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Prostorno/Planovi/AZOP.uputa.GDPR.pdf
mailto:igor.rastovac@mgipu.hr
https://www.google.com/maps/search/Ulica+Republike+Austrije+20?entry=gmail&source=g
https://mgipu.gov.hr/
http://eu2020.hr/
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From: Kačavenda, Miroslav <miroslav.kacavenda@novska.hr> 
Sent: Wednesday, June 10, 2020 1:52 PM
To: Web <Web@mgipu.hr>
Subject: Obavijest o javnoj raspravi_Grad Novska

 

Poštovani, 

 

u privitku Vam šaljem zahtjev za objavu oglasa o javnoj raspravi te pripadajući prilog oglasa o javnoj raspravi  za IV. izmjene i dopune
Urbanističkog plana uređenja Grada Novske i s time povezane V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novske.

 

Molimo Vas za objavu oglasa o javnoj raspravi.

 

Zahvaljujem se unaprijed.

 

Lijep pozdrav

 

--

 

mailto:miroslav.kacavenda@novska.hr
mailto:Web@mgipu.hr




ZAPISNIK 
 

javnog izlaganja u javnoj raspravi o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Urbanističkog 
plana uređenja Novske i V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novske 

 
 
 

Trajanje javne rasprave: od 16. lipnja 2020. do 23. lipnja 2020. godine. 
 
 

Javno izlaganje u javnoj raspravi održano je 23. lipnja 2020. u 13.00 sati u Gradskoj vijećnici na 
trgu dr. Franje Tuđmana 2 u Novskoj. 

 
Na javnom izlaganju su nazočni:  
 
Mišo Tušek, pročelnik upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša 
Grada Novske 
Miroslav Kačavenda, stručni suradnik u upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno 
planiranje i zaštitu okoliša Grada Novske 
Ivan Mucko, izrađivač Plana 
Domagoj Orlić, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije 
Margita Malnar, voditeljica odsjeka za prostorno uređenje Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-
moslavačke županije 
Edo Tomić, voditelj ispostave Novska Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i 
zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije 
Boris Kostanarević, HEP ODS Elektra Križ 
 
Posebne obavijesti o javnoj raspravi i javnom izlaganju upućene su javnopravnim tijelima 12. 
lipnja 2020. 
 
Obavijest o održavanju javne rasprave i javnog izlaganja objavljena je u Večernjem listu 14. lipnja 
2020. 
 
Obavijest o održavanju javne rasprave i javnog izlaganja objavljena je na mrežnoj stranici Grada 
Novske 10. lipnja 2020. i na mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja 12. 
lipnja 2020. 
 
Izrađivač plana je u uvodnom izlaganju obrazložio svrhu i ciljeve izrade izmjena i dopuna planova: 
stvaranje prostorno planskih preduvjeta za realizaciju projekta centra gaming industrije u 
poduzetničkoj zoni Novska. Prostornim planom uređenja Grada Novske i Urbanističkim planom 
uređenja Novske područje koje je predmet ovih izmjena i dopuna planirano je za "generičku" 
gospodarsku namjenu te su određeni lokacijski uvjeti za gradnju i uređenje površina koji 
odgovaraju tipičnoj gospodarskoj zoni kakvih u Hrvatskoj ima nekoliko stotina. Uvjetima su 
određena uobičajena ograničenja: najmanji i najveći koeficijent izgrađenosti čestice, najveća 
katnost i visina građevine, najmanji broj parkirališnim mjesta i tako dalje, primjerena za gradnju 
manjih poduzetničkih sadržaja: proizvodnih, zanatskih i skladišnih, u načelu gotovo tipskih 
projekata kakvi se u pravilu grade u poduzetničkim zonama. Projekt centra gaming industrije po 
svom karakteru, sadržajima i oblikovanju u znatnoj mjeri odstupa od tih obrazaca te će se 
izmjenama i dopunama planu u svrhu omogućavanja njegove izgradnje za naprijed opisano i 
određeno područje obuhvata utvrditi uvjeti koji odstupaju od lokacijskih uvjeta za gradnju na 
ostalim površinama gospodarske namjene.  
 
Margita Malnar i Domagoj Orlić iz Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije 
upozorili su na potrebu izrade zasebnih elaborata IV. izmjena Urbanističkog plana uređenja i V. 
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja. Izrada zasebnih elaborata je nužna iako je 
postupak izrade izmjena i dopuna vođen istovremeno i u jedinstvenom postupku, sukladno stavku 



3. članka 89. Zakona o prostornom uređenju.  
Također je primijećeno da su u kartografskom prikazu br. 2. Prostornog plana uređenja na 
području koje je predmet izmjena i dopuna locirani simboli koji označavaju planirano "odlagalište 
komunalnog otpada" i planiranu "građevinu za termičku i biološku obradu otpada". Budući da ovi 
simboli označavaju načelnu mogućnost lociranja tih sadržaja u poduzetničkoj zoni, no ne 
označavaju i njihovu točnu poziciju zaključeno je da se isti u navedenom kartografskom prikazu 
ovim izmjenama i dopunama plana premjestiti južno, u područje između izgrađene prometnice u 
poduzetničkoj zoni i autoceste A3. 
Zahtjev Zavoda za prostorno uređenje uređenje županije je također da se obuhvat planiranog 
centra gaming industrije označi i u kartografskom prikazu br. 2. Prostornog plana uređenja kako 
bi se nedvojbeno odredila njegova pozicija odnosno kako bi se i taj kartografski prikaz uskladio s 
odredbama za provođenje plana.   
 
 
 
Zavrseno u 14:30 sati. 
 

Zapisnik sastavio: 
 

Ivan Mucko ovlašteni arhitekt urbanist 

 













Zahtjev za mišljenje Upravnog odjela za zaštitu okoliša na nacrt odluke o izradi plana 08.05.2020.

Mišljenje Upravnog odjela za zaštitu okoliša na nacrt odluke o izradi plana 11.05.2020.

Odluka o provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 11.05.2020.

Zahtjev za mišljenje o potrebi Strateške procjene utjecaja na okoliš 12.05.2020.

Potvrde o slanju zahtjeva za mišljenje o potrebi Strateške procjene utjecaja na okoliš 14.05.2020.

Mišljenja o potrebi strateške procjene

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša SMŽ 19.05.2020.

Hrvatske šume 20.05.2020.

Park prirode Lonjsko polje 21.05.2020.
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SMŽ 27.05.2020.

Hrvatske vode 28.05.2020.

12.05.2020.

Prethodna ocjena prihvatljivosti plana za ekološku mrežu 21.05.2020.

Mišljenje nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša o provedenom postupku ocjene 17.06.2020.

24.06.2020.

DOKUMENTACIJA POSTUPKA PROVEDBE OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE 
UTJECAJA PLANA NA OKOLIŠ

DOKUMENTACIJA POSTUPKA PROVEDBE PRETHODNE OCJENE PRIHVATLJIVOSTI PLANA 
ZA EKOLOŠKU MREŽU

Zahtjev za mišljenje Upravnog odjela za zaštitu okoliša o potrebi provedbe prethodne 
ocjene prihvatljivosti plana za ekološku mrežu

Odluka Gradonačelnika da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja plana na 
okoliš
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