
Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju ("NN" br. 153113., 65/17., 114118., 
39/19. i 98/19., u daljnjem tekstu: Zakona), Upravni odjel za investicije i prostorno 
planiranje Grada Našica, kao nositelj izrade IV Izmjena i dopuna Provedbenog 
urbanističkog plana "Industrijska zona" u Našicama (" Službeni glasnik Općine Našice ", 
br. 3/92. i "Službeni glasnik Grada Našica ", br. 1103.,9/11. i 8/ J5.; u daljnjem tekstu: PUP-a) 
i Sandra Jakopec, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica-urbanistica kao odgovorni voditelj 
izrade nacrta prijedloga plana iz tvrtke APE d.o.o. iz Zagreba (stručnog izrađivača plana), 
podnose 

Izvješće o javnoj raspravi 

Nositelj izrade i odgovorni voditelj izradili su ovo Izvješće , s propisanim sadržajem, 
sukladno članku 103. Zakona. 

Javna rasprava o Prijedlogu Plana objavljenaje 31. kolovoza 2022., s javnim uvidom 
od 08. do 22. rujna 2022., svakim radnim danom od 800 do 1400, u sobi broj 35/1, zgrade Gradske 
uprave Grada Našica, u Našicama, Trg dr. Franje Tuđmana 7. 

Javno izlaganje održano je 15. rujna 2022., u velikoj vijećnici zgrade Gradske uprave 
u Našicama, Trg dr. Franje Tuđmana 7, s početkom u 11 00 sati. 

Krajnji rok do kojeg su se na adresu nositelja izrade (31500 Našice, Trg dr. Franje 
Tuđmana 7), odnosno na mail : boris.brajdic@nasice.hr mogli dostavljati pisana očitovanja, 
mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog Plana za javnu raspravu bio je 22. rujna 2022. 
godine. 

Javna rasprava o Prijedlogu Plana objavUenaje: 
u dnevnim novinama Glas Slavonije 5. rujna 2022. 
na oglasnoj ploči Grada (od 2. do 22. rujna 2022.) 
na lokalnoj radio stanici Našice (terminski plan emitiranja u prilogu) 
na mrežnoj stranici Grada Našica (www.nasice.hr.5.do 22. rujna 2022., obavijest 
u privitku) 
na mrežnoj stranici Ministarstva prostornog uređenja, graditeUstva i državne 
imovine (2. rujna 2022., obavijest o objavi u privitku) 

Na mrežnim stranicama Grada Našica je objavljen i Prijedlog Plana u elektronskom 
obliku te sažetak za javnost. 

Posebne pisane obavijesti o javnoj raspravi (pozivi) poslane su 31. kolovoza 2022. 
na 19 (devetnaest) adresajavnopravnih tijela, s rokom za dostavu pisanih primjedbi najkasnije 
do 22. rujna 2022., a preslik obavijesti nalaze se u prilogu ovog Izvješća i njegov je sastavni 
dio. 

Na javnom izlaganju u raspravi nije sudjelovao niti jedan sudionik, a kopija 
zapisnika s javnog izlaganja, sa popisom nazočnih je sastavni dio ovog Izvješća. 

U roku propisanom za dostavu pismenih mišljenja, prijedloga i primjedbi, 
odnosno do 22. rujna 2022. zaprimUena su dva pismena mišljenja javno-pravnih tijela. 

Odgovorni voditelj obradio je sva prispjela mišljenja i očitovanja, a odgovori na iste 
nalaze se u prilogu ovog Izvješća i čine njegov sastavni dio. 

Na temelju ovog Izvješća, u skladu s prihvaćenim primjedbama u javnoj raspravi , 
stručni izrađivač u suradnji sa nositeljem izrade izraditi će nacrt Konačnog prijed/oga Plana. 



Ovo Izvješće izrađeno je 26. rujna 2022., objavit će se na oglasnoj ploči i službenoj 
mrežnoj stranici Grada Našica te u informacijskom sustavu prostornog uređenja. 

NOSITELJ IZRADE: 

Grad Našice 

Upravni odjel za investicije i prostorno 
planiranje 

Ya'\ cJv Cf 

(Bori~ Brajh ić, dipl. ing. arh ., viši stručni 
suradnik za .prostorno planiranje i zaštitu 
okoliša) 

Popis priloga: 

1. Objave javne rasprave 
2. Preslik posebne obavijesti 

ODGOVORNI VODITELJ: 

APE d.o .o. Zagreb 

(Sandra Jakopec, dipl. ing. arh.) 

3. Zapisnik o javnom izlaganju s popisom nazočnih 
4. Pristigla mišljenja i očitovanja na prijedlog plana 
5. Odgovori na očitovanja, primjedbe i prijedloge pristigle za vrijeme javne rasprave 



REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

GRAD NAŠICE 
Upravni odjel za investicije i 

prostorno planiranje 

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("NN" br. 153/13., 65/17., 114/18., 
39119. i 98119.), Upravni odjel za investicije i prostorno planiranje Grada Našica, kao nositelj izrade 
[V. izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana "Industrijska zona" u Našicama objavljuje 

JAVNU RASPRA VU 
o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna 

Provedbenog urbanističkog plana "Industrijska zona" u Našicama 

1. Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog 
plana "Industrijska zona " u Našicama ("Službeni glasnik Općine Našice" , br. 3/92. i "Službeni 
glasnik Grada Našica", br. 1/03 .,9111. i 8/15.; u daljnjem tekstu: PUP-a). 

2. U sklopu javne rasprave organiziran je javni uvid u Prijedlog IV. izmjena i dopuna PUP-a, 
u sobi broj 35/1 zgrade gradske uprave Grada Našica u Našicama, Trg dr. Franje Tuđmana 7, od 8. do 
22. rujna 2022. godine, svakodnevno u radne dane, u vremenu od 800 do 1400 sati. Prijedlog [V. 
izmjena i dopuna PUP-a biti će u vremenu trajanja javnog uvida dostupan i u elektronskom obliku na 
www.nasice.hr 

3. Javno izlaganje, uz suradnju predstavnika stručnog izrađivača, tvrtke APE d .o.o. Zagreb, 
održat će se u četvrtak, 15. rujna 2022. godine, s početkom u 11 oo sati , u velikoj vijećnici zgrade 
gradske uprave Grada Našica u Našicama, Trg dr. Franje Tuđmana 7. 

4. Zainteresirane osobe mogu sudjelovati u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa 
na javni uvid u prijedlog IV. izmjena i dopuna PUP-a, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o 
predloženim rješenjima na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, daju prijedloge i 
primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja te upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i 
primjedbe. 

5. Pisane prijedloge i primjedbe na Prijedlog IV. izmjena i dopuna PUP-a mogu se dati za 
vrijeme trajanja javne rasprave, a zaključno do 22 . rujna 2022., predajom u sobi 23 na prvom katu 
zgrade gradske uprave Grada Našica, slanjem poštom nositelju izrade na adresu: Upravni odjel za 
investicije i prostorno planiranje Grada Našica, Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31500 Našice ili mailom na 
mail: boris.brajdic@nasice.hr 

6. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom 
i prezimenom, uz adresu podnositelja, odnosno mail adresu, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o 
javnoj raspravi . 

KLASA : 350-02/22-01/2 
URBROJ: 2158-6-07-01 /02-22-11 
Našice, 3 l. kolovoza 2022. 



REPUBLIKA HRV ATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

GRAD NAŠICE 
Gradonačelnik 

Na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju ("NN" br. 153113., 65117., 
114/18.,39119. i 98/19.) i članka 48. stavka 4. Statuta Grada Našica ("Službeni glasnik Grada 
Našica", br. 6109. , 4/12 ., 1/13., 2113. - pročišćeni tekst, 2/18. , 2/20., 5/20. - pročišćeni tekst, 
2/21 . i 4/21 . - pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Našica donosi 

ZAKLJUČAK 
o utvrđivanju Prijedloga IV. izmjena i dopuna 

Provedbenog urbanističkog plana "Industrijska zona" u Našicama 
za javnu raspravu 

1. Utvrđuje se Prijedlog IV. izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana 
"Industrijska zona " u Našicama ("Službeni glasnik Općine Našice", br. 3/92. i 
"Službeni glasnik Grada Našica", br. 1/03.,9111 . i 8/15.; u daljnjem tekstu: PUP-a) za 
Javnu raspravu. 

2. Prijedlog IV. izmjena i dopuna PUP-a upućuje sa na javnu raspravu. 
3. Zadužuje se Upravni odjel za investicije i prostorno planiranje, da kao nositelj izrade 

objavi javnu raspravu o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna PUP-a, s javnim uvidom u 
vremenu od 8. do 22 . rujna 2022. godine tejavnim izlaganjem 15. rujna 2022. godine. 

KLASA: 350-02/22-0112 
URBROJ: 2158-6-02/01-22-10 
Našice, 31. kolovoza 2022. 

Privitak: 
- Prijedlog IV. izmjena i dopuna PUP-a 

Dostavlja se: 
1. Upravni odjel za investicije i prostorno 

planiranje Grada Našica 
2. Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene 

djelatnosti - za objavu 
3. APE d.o.o . Zagreb 

Zagreb, Ozaljska 61 
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kontakt: 

~ Radio Našice d.o.o. TERMINS KI PLAN EMITIRANJA - rujan 2022. tel. 031/ 613 - 617 
~r#lcE I marketing@radionasice.hr Grad Našice 

period 
Javna rasprava o Prijedlogu IV. I zmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana Ind.zona dužina emitiranja ukupno 

06-07 07-08 08-09 09-10 10-1 1 11 -12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 poruke (dnevno) emitiranja 
1 
2 
3 
4 x 60' 1x 1 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 x 60' 1x 1 
12 
13 
14 x 60' 1x 1 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

UKUPNO: 3 emitiranja 
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Službena web stranica Grada Našica 
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Informacije o javnim raspravama 
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06.09.1012. - Informacija o jamoj ""spravi o prij<.>dlogu III. llmj~illI i dopuna 
Pro,tornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice i prijodlogu llL Izmjena i 

dopuna Uroani'tićkog plana ureden ja illIselja Krapinske Toplice l K1okoy<'C 
, ..... "" .", ~ .. "" 
05.09.1022 - Informacija o ponovnoj jamoj ra'pravi o V Izmjenama i dopunam. 
Prostornog plana uređenja Općine Grad"" 

" "."" "" .""" 
01 .09.1021 - Informacij. o ja;-noj ra,pr:ovi o prijodlogu l I2mJena i dopuna 
Urbanistićkog plana uredenja luke Krilo, Općim. Dugi Rat 
,,~ .. "" ..,,, ",., 

Ispra,"ak informacije o j",noj ra'p""i o prijodlogu l Izmjena i dopuna 
Urbanislićkog plana uredenja luke Krilo, Općin.> Dugi Rat ...... "" ...... "" 
01 .09.1022 - Informacija o javnoj raspravi o prijodlogu IV Izmjena i dopuna 

Prowdl>enog urb<inistićkog plana "Industrijska lona" u NalicaIna 
" ... ,," .. '"'''''' 
01.09.1021 - Informacija o javnoj raspravi o prijodlogu III. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Kaptol 
,,~ .. "" "''''''''' 

lO .08 .10n - Informacij<! o javnoj rasp"'l\~ o prijodlogu L lzmj<'na i dopuna 
Urbanistićkogplana uredenja Gospodarske Ione Luka II, Op<'ina Luka ..... "" "'"",., 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
Osječko - baranjska županija 
Grad Našice 
Upravni odjel za investicije i 
prostorno planiranje 
Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 7 

KLASA : 350-02/22-0 lI2 
URBROJ: 2158-6-07-0ll02-22-12 
Našice, 31. kolovoza 2022. 

PREDMET: IV. izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana 
"Industrijska zona" u Našicama - posebna obavijest o 
javnoj raspravi, dostavlja se 

Za područje Grada Našica u tijeku je izrada IV. Izmjena i dopuna Provedbenog 
urbanističkog plana "Industrijska zona" u Našicama ("Službeni glasnik Općine Našice", br. 3/92. i 
"Službeni glasnik Grada Našica", br. lI03., 9/11. i 8/15.; u daljnjem tekstu: PUP-a), sukladno Odluci o 
izradi IV Izmjena i dopuna PUP-a ("Službeni glasnik Grada Našica" br. 7/22 od 27. travnja 2022., u 
daljnjem tekstu: Odluci). 

Prema čl. 97. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13.,65/17., 114/18., 
39119. i 98/19., u daljnjem tekstu: Zakona), Upravni odjel za investicije i prostorno planiranje Grada 
Našica, kao nositelj izrade, poziva Vas na javnu raspravu o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna PUP-
a. 

Javni uvid u Prijedlog IV. Izmjena i dopuna PUP-a (tiskani primjerak) može se izvršiti u 
sobi broj 35/1 zgrade gradske uprave Grada Našica u Našicama, Trg dr Franje Tuđmana 7, od 8. do 22. 
rujna 2022. godine, svakodnevno u radne dane, u vremenu od 800 do 1400 sati. Prijedlog IV. Izmjena i 
dopuna PUP-a biti će u vremenu trajanja javnog uvida dostupan i u elektronskom obliku na 
www.nasice.hr 

Javno izlaganje o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna PUP-a, uz suradnju predstavnika 
stručnog izrađivača, tvrtke APE d.o.o. Zagreb, održati će se u četvrtak, 15. rujna 2022. godine, s 
početkom u 11 00 sati, u velikoj vijećnici zgrade gradske uprave Grada Našica u Našicama, Trg dr 
Franje Tuđmana 7. 

Pozivamo vas da sudjelujete u javnoj raspravi na način da najkasnije do 22. rujna 2022. na 
adresu nositelja izrade ili na mail: boris.brajdic@nasice.hr dostavite svoje mišljenje, sukladno članku 
101. Zakona. Ako ne dostavite mišljenje u navedenom roku, smatrat će se da je mišljenje dano. 
Za eventualne dodatne informacije nazovite tel. 03l1618-181, mob. 091 /315-0004, osoba za kontakt 
Boris Brajdić, dip1.ing.arh., viši stručni savjetnik za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. 

S poštovanjem, 

Dostaviti: 



3. Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel 
u Osijeku, Kuhačeva 27,31000 Osijek 

4. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, 
Ulica Grada Vukovara 220, 10000 Zagreb 

5. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za 
upravljanje i raspolaganje nekretninama, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb 

6. Plinacro d.o.o. Zagreb, Savska cesta 88a, 10000 Zagreb 
7. Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Sektor održavanja, Ispostava Osijek, Vukovarska 

cesta 217, 31000 Osijek 
8. Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, 

Europske avenije ll, 31000 Osijek 
9. Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, 

Splavarska 2a, 31000 Osijek 
10. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Zagreb, Prijenosno područje 

Osijek, Ulica cara Hadrijana 3,31000 Osijek 
ll. HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, DP "Elektroslavonija" 

Osijek, Šetalište kardinala Franje Šepera la, 31000 Osijek 
12. HEP - plin d.o.o. Osijek, Ulica cara Hadrijana 7, 31000 Osijek 
13. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša 

Mihanovića 9, 10 I 10 Zagreb 
14. Našički vodovod d.o.o. Našice, Ulica braće Radića 188,31500 Našice 
15. Našički park d.o.o. Našice, Radnička 2/2, Markovac Našički, 31500 Našice 
16. Mjesni odbor Našice 
17. Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav Grada Našica 
18. Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Grada Našica 
19. Upravni odjel za proračun i financije Grada Našica 

O tome obavijest: 
l) APE d.o.o. Zagreb 

Ozaljska 61 
10000 ZAGREB 

2) Gradonačelnik Grada Našica 
3) Predsjednik Gradskog vijeća Grada Našica 



REPUBLIKA HRV ATSKA 
Osječko - baranjska županija 
Grad Našice 
Upravni odjel za investicije i 

prostorno planiranje 

ZAPISNIK 

s javnog izlaganja Prijedloga IV. izmjena i dopuna 
Provedbenog urbanističkog plana uređenja "Industrijska zona" u Našicama 

Javno izlaganje u sklopu javne rasprave održano je u četvrtak, 15. rujna 2022. godine u 
velikoj vijećnici zgrade gradske uprave u Našicama, Trg dr. Franje Tuđmana 7, s početkom u 
1100 sati. 

Od strane nositelja izrade (Upravnog odjela za investicije i prostorno planiranje Grada 
Našica, u daUnjem tekstu: Upravnog odjela) IV. izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog 
plana" Industrijska zona" u Našicama ("Službeni glasnik Općine Našice", br. 3/92. i "Službeni 
glasnik Grada Našica", br. 1103.,9/11. i 8/15.; u daljnjem tekstu: PUP-a) bio je nazočan viši 
stručni suradnik za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Boris Brajdić, dipl. ing. arh., koji 
je ujedno i voditelj javnog izlaganja. Kao predstavnik stručnog izrađivača plana, tvrtke APE 
d.o.o. Zagreb, bilaje nazočna Sandra Jakopec, dipl. ing. arh., odgovorni voditelj izrade. 

Popis nazočnih na javnom izlaganju Prijedloga IV. izmjena i dopuna PUP-a (u 
daljnjem tekstu: Plana) nalazi se u privitku originala zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

G. Boris Brajdić je otvorio javno izlaganje, pozdravio sve nazočne i zahvalio na 
odazivu te predstavio predstavnika stručnog izrađivača. Potom je nazočne upoznao sa 
predmetom javnog izlaga~a, a to je Prijedlog Plana, II postupku provođenja javne rasprave, 
koja traje od 8. do 22. rujna 2022., do kada se mogu dati pismene primjedbe ili prijedlozi, na 
adresu Grada Našica, odnosno na mail: boris.brajdic@nasice.hr. Javna rasprava je objavljena 
u Glasu Slavonije od 5. rujna 2022., web stranici Grada Našica i Ministarstva prostornoga 
uređenja, a oglašena je i na oglasnoj ploči Grada Našica i II više navrata n lokalnom radiju 
Našice. 
Osnovni razlog za donošenje Plana, odnosno pokretanje postupka izrade ovih izmjena i 
dopuna, proizašao je prvenstveno iz zahtjeva dva pojedinačna korisnika, kojim su zatražili 
uvođenje mogućnosti spajanja dodatne građevne čestice, uz građevne čestice postojećih 

poslovnih građevina, kako bi se na taj način omogućilo proširenje poslovnih aktivnosti. 
Upravni odjel je te razloge ocijenio opravdanim te nakon analize postojećeg stanja u 
industrijskoj zoni i PUP-a, pri izradi nacrta prijedloga Plana uvrstio još jednu lokaciju kojom 
se planira spajanje dodatne građevne čestice uz postojeće građevne čestice jednog poslovnog 
subjekta. Uz to, kao razlog ovih izmjena i dopuna navedenaje i izmjena odredbi za provođenje 
u dijelu u kojem je propisano uređe~e javnih prometnih površina (površine za parkiranje i 



obveza sadnje drvoreda) i ukidanje zaštitnih koridora plinovoda van funkcije i samim tim 
usklađiva~e Plana s Prostornim planom Osječko-baranjske županije. 
Na kraju, g. Boris Brajdić je sve nazočne zamolio da se upišu u popis nazočnih (u prilogu 
zapisnika) , a odgovornog voditelja da predstavi Prijedlog Plana. 

Gđa. Sandra Jakopec je naglasila da je procedura izrade svih prostornih planova, pa 
tako i Plana, propisana Zakonom o prostornom uređenju, a postupak izrade započeo je 
donošenjem Odluke o izradi, a ista je objavljena u "Službenom glasniku Grada Našica" br. 
7/22. od 27. travnja 2022. Sukladno zakonskim propisima Upravni odjeije kao nositelj izrade 
ishodio mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 
Osječko-baranjske županije od 4. travnja 2022., u kojem se navodi da za Plan "nije potrebno 
provoditi postupak ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš ni prethodnu ocjenu 
prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu". 
Sukladno posebnim propisima kojima je definiran elektronički standard informacijskog 
sustava prostornog uređenja grafički dio plana je transferiran u službenu kartografsku 
projekciju RH (HTRS96). Također, prema zakonskim propisima pribavljeni su zahtjevi 
nadležnih javnopravnih tijela, u prijedlog Plana ugrađeni su samo zahtjevi koji su predmet 
izrade Plana sukladno Odluci o izradi. Potom je nastavku svog izlaganja predstavila grafički i 
tekstualni dio Plana. Završavajući svoju prezentaciju naglasila je daje uvid u prijedlog Plana 
moguć na web stranici Grada Našica, odnosno u sobi br. 35, na prvom katu zgrade gradske 
uprave (u papirnatom obliku). 

G. Boris Brajdić je zahvalio na izlaganju i otvorio raspravu o prijedlogu Plana. 

Kako se više nitko l)ije jaVljao za riječ, g. Boris Brajdić je u 11 30 sati zaključio javno 
izlaganje. 

KLASA: 350-02122-01 /2 
URBROJ: 2158-6-07-01102-22-15 
Našice, 15. rujna 2022. 

VODITELJ JA VNOG IZLAGANJA: 

JJ c 
ić, dipl. ing. arh. 



REPUBLIKA HRVATSKA 
Osječko - baranjska županija 
Gr a d N a š i c e 
Upravni odjel za investicije i 
prostorno planiranje 
Našice, Trg dr. F. Tuđmana 7 

KLASA: 350-02/22-0112 
URBROJ: 2158-6-07-01102-22-14 
Našice, 15. rujna 2022. 

Popis nazočnih na javnom izlaganju Prijedloga IV. izmjena i dopuna Provedbenog 
urbanističkog plana "Industrijska zona" u Našicama ("Službeni glasnik Općine Našice", br. 
3/92. i "Službeni glasnik Grada Našica", br. 1/03., 9111. i 8/15.; u daljnjem tekstu: PUP-a), 
održanom 15. rujna 2022., u velikoj vijećnici zgrade Gradske uprave u Našicama, na II. katu, 
s početkom u 11 00 sati: 

red. 
ime i prezime 

tvrtka/ 
mail telefon potpis 

br: adresa 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE 
PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE OSIJEK 

KLASA: 350-02/22-0 1/80 
URBROJ: 511-01-380-22-5 
Osijek, 13. rujna 2022. 

1 G -09-zan 

GRAD NAŠiCE 
Gradonačelnik Krešimir Kašuba 

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 7 
31500 Našice 

PREDMET: IV. Izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana "Industrijska 
zona" u Našicama 
- primjedbe, dostavljaju se 

Veza: klasa:350-02/22-01/2, ur.broj:2158-6-07-01/02-22-12 od 31. kolovoza 2022. 

U svezi prijedloga IV. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana 
"Industrijska zona" u Našicama dostavljeni su vam zahtjevi na IV. Izmjene dopune 
Provedbenog urbanističkog plana "Industrijska zona" u Našicama koji se odnose na 
mjere zaštite od elementarnih nepogoda, kako bi se umanjili rizici od velikih nesreća, naš 
dopis Klasa: 350-02/22-01/80, Urbroj: 511-01-380-22-3 od 11. svibnja 2022. godine koje 
je potrebno primijeniti kod izrade predmetnog Plana. Navedeno se prvenstveno odnosi 
na mjere zaštite od potresa, poplava, te požara. 

S poštovanjem, 

DOSTAVITI: 
CD Naslovu, poštom-preporučeno 
2. Pismohrani, ovdje 



KLASA: 350-05/22-011133 
URBROJ: 376-05-3-22-04 
Zagreb, 9. rujna 2022. 

Predmet: Grad Našice 

1 9 -;:1-: 12 

HRK[]m 

Republika Hrvatska 
Osječko-Baranjska županija 

Grad Našice 
Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno 

uređenje i zaštitu okoliša 
Trg dr. Franje Tuđmana 7 

31500 Našice 

IV. Izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana "Industrijska zona" u 
Našicama 
-mišljenje u tijeku javne rasprave 

Veza: Vaš dopis KLASA:350-02/22-01l2, URBROJ: 2158-6-07-01102-22-12, od 31. 
kolovoza 2022. 

Poštovani , 

vašim dopisom od ove Agencije zatražili ste da vam na osnovu čl. 188. Zakona o prostornom 
uređenju (NN br. 153/ 13), a Ll svezi čl. 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji i čl. 59. st. 
(3) Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 76122) izda mišljenje na prijedlog IV. 
Izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana "Industrijska zona " Lt Našicama. 

Uvidom u dostavljeni prijedlog IV. Izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana 
"Industrijska :;ona" lt Našicama potvrđujemo da je isti usklađen s našim zahtjevima. 

S poštovanjem, 

Dostaviti : 
I. Nas lovu preporučeno 

RAVNATELJ 

mr.se. Mirall Gosta 

(elektronički potpisala ovlac~tena osoba) 

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI 

Ul ica Roberta Frangeša-M i hanovića 9, 10110 Zagreb / OI B: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Faks: (01) 7007 070 / www.hakom.hr 
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IV. ID PUP IZ U NAŠICAMA  – OBRADA PRIJEDLOGA I PRIMJEDBI S JAVNE RASPRAVE 
 

IV. IZMJENE I DOPUNE PUP "INDUSTRIJSKE ZONE" U NAŠICAMA - ODGOVORI NA OČITOVANJA, PRIMJEDBE I PRIJEDLOGE S JAVNOG UVIDA U 
PRIJEDLOG PLANA 

 
 

OČITOVANJA JAVNOPRAVNIH TIJELA 

Oznaka  Pošiljatelj očitovanja Očitovanje Mišljenje – odgovor izrađivača Plana 

1. . Ministarstvo unutarnjih poslova 
– Ravnateljstvo civilne zaštite,  
PU CZ Osijek 
KLASA: 350-02/22-01/80 
URBROJ: 511-01-380-22-3 

Pozivaju se na dopis od 11. svibnja 2022. te navode kako je 
navedene zahtjeve potrebno uzeti u obzir kod izrade plana.  

PRIMLJENO NA ZNANJE 

Izmjena odredbi kojima se propisuju mjere zaštite od potresa, poplava te požara nisu predmet 
ovih izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana "Industrijske zone" u Našicama. 
Ciljevi i programska polazišta ovih izmjena navedeni su u Odluci o izradi IV. Izmjena i dopuna 
Plana (Sl. glasnik Grada Našica br. 7/22.). 

Člankom 91. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 
39/19, 98/19) propisano je da javnopravno tijelo ne može zahtjevima za izradu provedbenog 
plana postavljati uvjete kojima bi se mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta za izradu 
provedbenog plana određenima odlukom o izradi provedbenog plana. 

2.  HAKOM,  
Zagreb 
KLASA: 350-05/22-01/133 
URBROJ:376-05-3-22-04 

Pozitivno mišljenje na prijedlog Plana. PRIHVAĆA SE. 

 

 
Zagreb, 26. rujna 2022.  
 
 
Za APE d.o.o. 
Odgovorni voditelj izrade Nacrta prijedloga plana: 
 
 
 
 
 
 
Sandra Jakopec , dia 

 

 


