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V. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Novske 
 

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI 

1. Podatci o objavi i trajanju javne rasprave   

1.1. Mjesto održavanja javne rasprave  
Prijedlog plana izložen je javnom uvidu u vrijeme trajanja rasprave u prostorijama Grada Novske, 
Trg Dr. Franje Tuđmana 2 u Novskoj. 

1.2. Datum početka i trajanje javnog uvida u prijedlog plana  
Javni uvid u prijedlog plana održan je od 7. rujna 2021. – 14. rujna 2021.  

1.3. Mjesto i datum javnog izlaganja   
Javno izlaganje prijedloga plana održano je 14. rujna 2021. u 13.00h u prostorijama Grada Novske.  

1.4. Rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju primjedbe na prijedlog plana   
Primjedbe na izloženi prijedlog plana mogu se davati do 14. rujna 2021. 

2. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti 
o javnoj raspravi   
Nositelj izrade je, sukladno članku 90 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 
39/19 i 98/19), nadležnim javnopravnim tijelima 20. srpnja 2021. uputio poziv za dostavljanje 
zahtjeva za izradu Plana koji nisu sadržani u informacijskom sustavu.  
Zahtjeve za izradu Plana dostavili su: 

1. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti dopisom od 23.07.2021. 
2. Ravnateljstvo civilne zaštite dopisom od 26.07.2021. 
3. INA dopisom od 26.07.2021. 
4. HEP ODS Elektra Križ dopisom od 02.08.2021. 
5. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko – moslavačke županije 

dopisom od 02.08.2021. 
6. Hrvatski operator prijenosnog sustava dopisom od 04.08.2021. 

Odlukom o izradi V. izmjena UPU precizno je određeno da se njihova izrada odnosi isključivo na 
izmjenu uvjeta gradnje višestambenih građevina. Pojedini dostavljeni zahtjevi javnopravnih tijela se 
odnose na izmjene u područjima koja nisu predmet ovih izmjena i dopuna.  
Zahtjevi javnopravnih tijela priloženi su izvješću o javnoj raspravi. 
 
Posebne obavijesti o održavanju javnog izlaganja prijedloga plana poslane su 30. kolovoza 2021. 
na slijedeće adrese:  

1. Ministarstvo kulture; Konzervatorski odjel u Sisku; Ivana Meštrovića 28; 44000 Sisak 
2. Zavod za prostorno uređenje Sisačko Moslavačke županije; Bana Josipa Jelačića 6; 44000 Sisak 
3. Hrvatske ceste; Odjel projektiranja i razvoja; Vončinina 3, 10000 Zagreb 
4. Županijska uprava za ceste Sisačko Moslavačke Županije; Stjepana i Antuna Radića 33; 44000 

Sisak 
5. HŽ infrastruktura; Antuna Mihanovića 12; 10000 Zagreb 
6. HEP Operator distribucijskog sustava; Elektra Križ; Trg sv. Križa 7; 10314 Križ  
7. HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti; Roberta Frangeša Mihanovića 9; 

10000 Zagreb 
8. Plinacro, Savska 88a, 10000 Zagreb 
9. Jadranski Naftovod d.d.; Sektor sigurnosti i zaštite; Miramarska 24; 10000 Zagreb 
10. INA d.d.; SD Istraživanje i proizvodnja nafte i plina; Sektor podrške istraživanju i proizvodnji; Avenija 

V. Holjevca 10; 10020 Zagreb 
11. Hrvatske vode; VGO za srednju i donju Savu; Ulica grada Vukovara 220; 10000 Zagreb 
12. MUP; Sektor za inspekcijske poslove; Odjel zaštite od požara; Rimska 19; 44000 Sisak 
13. MUP; Ravnateljstvo civilne zaštite; područni ured Sisak; Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26; 44000 

Sisak 
 
U toku javne rasprave mišljenja o prijedlogu plana dostavila su slijedeća javnopravna tijela: 

1. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti dopisom od 9. rujna 2021. kojim se 
potvrđuje da je prijedlog plana izrađen u skladu sa zahtjevima agencije. 

Sukladno stavku 4. članka 101. ZPU ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku određenom 
za javnu raspravu smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u 
skladu s danim zahtjevima. Slijedom navedenog, smatra se da su tijela koja su dala zahtjeve za 





DOKUMENTACIJA IZRADE PLANA

Zahtjev za mišljenje Upravnog odjela za zaštitu okoliša na nacrt odluke o izradi plana 15.07.2021.

Mišljenje Upravnog odjela za zaštitu okoliša na nacrt odluke o izradi plana 19.07.2021.

Odluka o izradi plana 15.07.2021.
Obavijest o izradi plana za informacijski sustav prostornog uređenja 20.07.2021.

Obavijest o izradi plana na mrežnoj stranici MGiPU 20.07.2021.

Poziv za dostavljanje zahtjeva javnopravnih tijela za izradu plana 20.07.2021.

Potvrde o slanju poziva javnopravnim tijelama za dostavljanje zahtjeva za izradu plana 21.07.2021.

Zahtjevi i očitovanja nadležnih javnopravnih tijela

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 23.07.2021.

MUP Ravnateljstvo civilne zaštite služba civilne zaštite Sisak 26.07.2021.

INA 26.07.2021.

HEP ODS Elektra Križ 02.08.2021.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 02.08.2021.

Hrvatski operator prijenosnog sustava – HOPS 04.08.2021.

Javna rasprava
Zaključak o utvrđivanju prijedloga plana za javnu raspravu 30.08.2021.

Posebna obavijest o javnoj raspravi za nadležna javnopravna tijela 30.08.2021.

Potvrde o slanju posebnih obavijesti o javnoj raspravi 02.09.2021.

Obavijest o javnoj raspravi u dnevnom tisku 04.09.2021.

Obavijest o javnoj raspravi na mrežnoj stranici MGiPU 03.09.2021.

Obavijest o javnoj raspravi na mrežnoj stranici Grada 03.09.2021.

Popis nazočnih na javnom izlaganju prijedloga plana u javnoj raspravi 14.09.2021.

Zapisnik javnog izlaganja prijedloga plana u javnoj raspravi 14.09.2021.

Očitovanja javnopravnih tijela na prijedlog plana u javnoj raspravi

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 09.09.2021.

Primjedbe dane u javnoj raspravi

U javnoj raspravi nije bilo primjedbi

Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga plana 20.09.2021.
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Aco iz publike pitao 
Obradovića za savjet

Na Liburnia kupu u Opatiji četiri trenera klubova 
sudionika održala sjajan seminar

Ako se pitate zašto nam je košarka 
dospjela tu gdje jest, evo vam jednog 
od odgovora na to kompleksno pita-
nje. Na besplatnom trenerskom semi-
naru u Opatiji – na kojem je predavao 
i najtrofejniji europski klupski trener 
– pojavila su se samo dva premijerli-
gaška trenera. A oni – Vladimir Jova-
nović i Damir Rajković – bili su tu jer 
je Cibonin trener (Jovanović) bio jedan 
od predavača, a strateg Škrljeva jer se 
to događalo u njegovu susjedstvu.

A da bi netko iz druge županije po-
tegnuo poslušati što ima za reći Željko 
Obradović, ili pak kakvo će iskustvo 
prenijeti Aco Petrović, to se nije do-
godilo. Kako je dobro primijetio eta-
blirani stručnjak Neven Spahija, na 
predavanju nije bilo nijednog trenera 
nacionalnih selekcija:

– Kada sam ja kao mlad trener prvi 
put vidio Božu Maljkovića, kao da sam 
Boga vidio. Prilično je zabrinjavajuće 
kada na ovakvom predavanju imate 
više novinara ili pak NBA skauta, a 
njih je bilo sedam, nego premijerli-
gaških trenera.

A nama je doista bilo zanimljivo 
vidjeti načela obrane od igre dva na 
dva koja je prezentirao mladi Cibonin 
trener Vladimir Jovanović, produkt 
poznate srpske škole, a sličnu temu, 
ali na svoj način, predavao je i Aco Pe-
trović koji je iznio svoje iskustvo u radu 
s reprezentacijom Brazila.

– Na Olimpijskim igrama u Riju 
Brazil je pick branio dubokim zonira-
njem s centrom Hilarijem kojem to baš 
i nije išlo najbolje pa su cijele te Igre bili 
na streljani. A na račun toga smo ih i 
mi pobijedili jer im je Bojan Bogdano-

vić zabio 36 koševa, a da se nije pošte-
no oznojio. Preuzevši reprezentaciju 
Brazila, ja sam to promijenio i mi smo 
u moje četiri godine u prosjeku prima-
li 22 koša manje nego u prethodnom 
olimpijskom ciklusu.

Naglasio je Aco, u svom stilu, još i 
ovo:

– Vi kao glavni trener uvijek mo-
rate imati kvalitetne pomoćnike, a ja 
sam imao tu sreću da sam u nekoliko 
navrata za pomoćnika imao najboljeg 
hrvatskog trenera Jasmina Repešu.

Zanimljiv je bio i predavački nastup 
trenera Cedevita Olimpije Jurice Go-
lemca koji je za temu imao individu-
alni rad s centrima:

– Trenerova je zadaća da svaki igrač 
nakon rada s njim bude bolji no što 
je bio. Za takvo što ponekad morate 
nekoga poslati na posudbu kao što je 
mene Olimpija svojedobno poslala u 
drugoligaša. A ja da sada nekome ka-
žem neka ide u drugoligaša da se tamo 
razigra, odmah bi me zvali njegovi ro-
ditelji, menadžer pa i socijalna služba.

Robert Jurković, vješti organizator 
Liburnia kupa u sklopu kojeg se sve 
ovo i odvijalo, za kraj seminara ostavio 
je najveću trenersku zvijezdu, trenera 
Partizana Željka Obradovića. A on je 
iznio niz zanimljivih zapažanja. Za 
početak se ispričao mlađim kolegama 

Jovanoviću i Golemcu što nije slušao 
njihova predavanja. Kaže da nakon 
neočekivana poraza od Cibone nije 
spavao pa je to morao nadoknaditi po 
danu.

Pokazao je Žoc i akciju s utrčava-
njem niskog igrača i lob dodavanjem, 
koju su prije 40 godina igrali Ćosić i 
Kićanović, a i kazao je kako svaki tre-
ner uvijek može nešto naučiti od svo-
jih igrača.

– Meni je rješenje za jednu situaci-
ju pokazao jedan moj pametan igrač, 
današnji trener Barcelone, Šarunas 
Jasikevičius.

Jedino pitanje koje je dobio od au-
ditorija bilo je pitanje kolege mu Ace 
Petrovića, koji se nije stidio pitati tro-
fejnijeg kolegu kako rješava situacije 
preuzimanja. •

Za hrvatske tenisačice i tenisače 
US Open koji je u tijeku bit će 
jedan od najgorih Grand Slam 
turnira posljednjih godina. Ispala 
je i naša posljednja predstavnica 
u pojedinačnoj konkurenciji! 
Naime, od Petre Martić je u dru-
gom kolu bolja bila Ajla Tomlja-
nović, 46. igračica svijeta, sa 7:6 
(6), 6:4 iako je Splićanka u prvom 
setu vodila s 5:3, a u drugom 
imala dvije break-prilike za 5:3. 
Mala utjeha može nam biti to da 
dalje ipak ide jedna Hrvatica, ali s 
australskom putovnicom.
Puno šokantniji bio je poraz na-
šeg para, olimpijskih pobjednika 
Nikole Mektića i Mate Pavića. 
Na put su im stali Nathaniel 
Lammons i Jackson Withrow, 
domaća kombinacija s poziv-
nicom, pobijedivši ih sa 6:2, 7:5 
nakon samo 79 minuta igre. 
Mektiću i Paviću to je treći poraz 
u nizu (izgubili su finale Toronta 
i prvi meč u Cincinnatiju). Očito je 
došlo do svojevrsnog pražnjenja 
nakon osvajanja zlata na Olim-
pijskim igrama u Tokiju. Možda 
bi im jedan dvotjedni odmor 
dobro došao....
Ostali su nam još Darija Jurak i 
Petra Martić u ženskim te Ivan 
Dodig u muškim parovima, a 
dvoje od njih – Jurak i Dodig 
– nastupit će i u konkurenciji 
mješovitih parova. Dodig ovaj 
put za partnericu ima Ameri-
kanku Nicole Melichar-Martinez 
i oni su prvi nositelji, dok je Da-
rijin partner Nizozemac Matwe 
Middelkoop.
Zanimljivo je da će nakon US 
Opena Marin Čilić ponovno biti 
najbolji hrvatski tenisač. Bit će 
38. igrač na ATP ljestvici i tako će 
preteći Bornu Ćorića koji će izgu-
biti 355 bodova i skliznuti na 50. 
mjesto. Da se barem to dogodilo 
zbog Marinovih pobjeda, a ne 
zbog Bornina neigranja... (af)

Mektić i Pavić 
ispali već u 
prvom kolu

I MARTIĆ ISPALA S 
US OPENA

TRENERSKI 
STRUČNJACI 
Obradović i 
Petrović zaista 
imaju znanja 
i stručnosti 
prenijeti svoje 
znanje, zbog 
čega je šteta da 
hrvatski treneri 
nisu pokazali 
veći interes za 
učenje

PA
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BILI SU PRVI 
NOSITELJI
Mektiću i Paviću 
na put su stali 
Nathaniel Lam-
mons i Jackson 
Withrow, doma-
ća kombinacija 
s pozivnicom, 
pobijedivši ih sa 
6:2, 7:5

Vrlo zanimljiva 
predavanja vrsnih 
trenera pratilo je 
premalo hrvatskih 
trenera

Piše Dražen Brajdić

Na temelju Odluke Vijeća Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, Odjel za fiziku raspisuje

NATJEČAJ
1. za prijem u radni odnos jednog djelatnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju

(m/ž) za znanstveno područje: Prirodnih znanosti, polje: Fizika na neodređeno puno radno vrijeme;

2. za prijem u radni odnos jednog djelatnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor prvi izbor (m/ž) za
znanstveno područje: Prirodnih znanosti, polje: Fizika na neodređeno nepuno radno vrijeme;

3. za prijem u radni odnos jednog znanstvenika-povratnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor prvi
izbor (m/ž) za znanstveno područje: Prirodnih znanosti, polje: Fizika na neodređeno puno radno vrijeme;

4. za prijem u radni odnos jednog djelatnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor (m/ž) za
znanstveno područje: Prirodnih znanosti, polje: Fizika na neodređeno puno radno vrijeme;

5. za prijem u radni odnos jednog znanstvenika-povratnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent (m/ž) za
znanstveno područje: Prirodnih znanosti, polje: Kemija na neodređeno puno radno vrijeme;

6. za prijem u radni odnos jednog djelatnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent (m/ž) za znanstveno područje:
Prirodnih znanosti, polje: Fizika na određeno puno radno vrijeme.

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne
novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i na njemu utemeljenim
propisima.

Prijavi na natječaj pod točkom 1., 2., 3., 4., 5. 6. prilaže se:
- životopis,
- preslika osobne iskaznice (za hrvatske državljane),
- preslika dokaza o državljanstvu Republike Hrvatske i druge države,
- preslika dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi,
- uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti – potrebnim psihofizičkim osobinama (za prvi izbor na Sveučilištu u Rijeci).

Prijavi na natječaj pod točkom 1., 2., 3., 4., 5. prilaže se
- odluku o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ako je izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje već
proveden ili dokaz da je izbor u tijeku),

- popis radova,
- prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti,
- preslika dokaza o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti.

Prijavi na natječaj pod točkom 6. prilaže se
- uvjerenje o prosjeku ocjena tijekom studija.

Kriteriji vrednovanja kandidata nalaze se na Euraxess jobs portalu.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja se dostavljaju poštom (preporučeno) na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku,
Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka s naznakom (na omotnici) rednog broja i radnog mjesta na koje se pristupnik natječe.

Rok za podnošenje prijave s prilozima je 30 dana od dana objave natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj su suglasni da Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu
osobnih podataka.

Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj
pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju
prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na
natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima
njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih
branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku

Sveučilište Sjever
objavljuje
NATJEČAJ

Za prijem u radni odnos kako slijedi:
1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom

zvanju redoviti profesor, područje tehničkih
znanosti, polje strojarstvo, na određeno vrijeme
u nepunom radnom vremenu od 50%;

2. jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom
zvanju redoviti profesor, područje humanističkih
znanosti, polje filozofija, na određeno vrijeme u
nepunom radnom vremenu od 50%;

3. jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom
zvanju docent, područje biomedicine i zdravst-
va, polje kliničke medicinske znanosti, na
neodređeno vrijeme u nepunom radnom vre-
menu (dopunski rad sukladno čl. 61. stavak 3.
Zakona o radu);

4. jednog nastavnika u nastavnom zvanju profesor
visoke škole u trajnom zvanju, područje prirod-
nih znanosti, polje matematika, na neodređeno
vrijeme u nepunom radnom vremenu (dopunski
rad sukladno čl. 61. stavak 3. Zakona o radu).

Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave u Narod-
nim novinama.

Cjeloviti tekst natječaja sa navedenim uvjetima i
potrebnom dokumentacijom za prijavu na natječaj,
objavljen je u „Narodnim novinama“ od 3. rujna 2021.
godine i na web stranici Sveučilišta Sjever www.unin.
hr (O Sveučilištu/Propisi i dokumenti/Natječaji).

Sveučilište Sjever

KLASA: 350-02/21-01/2
URBROJ: 2176/04-03-21-15
Novska, 30. kolovoza 2021.

Na temelju članka 95. Zakona o prostornom
uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i
98/19) Gradonačelnik Grada Novske objavljuje
javnu raspravu o prijedlogu

V. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG
PLANA UREĐENJA GRADA NOVSKE

Javna rasprava o prijedlogu plana trajat će 8
dana, od 07. rujna 2021. do 14. rujna 2021.

Prijedlog plana je u toku javne rasprave stav-
ljen na javni uvid u Gradu Novska te na mrež-
noj stranici Grada Novske i na mrežnoj stranici
izrađivača plana na adresi: https://www.aax.
hr/planovi _u_izradi

Javno izlaganje prijedloga plana održat će se u
Gradu Novska 14. rujna 2021. u 13:00 h.

Primjedbe na plan mogu se davati do zaključi-
vanja javne rasprave na slijedeći način:

- Upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi
- Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će

se voditi pri javnom izlaganju 14. rujna
2021.

- Upućivanjem pismenih primjedbi Gradu
Novska na e-mail: miroslav.kacavenda@
novska.hr Krajnji rok za zaprimanje pisme-
nih primjedbi je 14. rujna 2021. do 15:00 h

GRADONAČELNIK
GRADA NOVSKE

GRADONAČELNIK
Marin Piletić, prof.















ZAPISNIK 
 

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

 
 
 

Trajanje javne rasprave: od 7. rujna 2021. do 14. rujna 2021. godine. 
 
 

Javno izlaganje u javnoj raspravi održano je 14. rujna 2021. u 13.00 sati u Gradskoj vijećnici na 
trgu dr. Franje Tuđmana 2 u Novskoj. 

 
Na javnom izlaganju su nazočni:  
 
Miroslav Kačavenda, stručni suradnik u upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno 
planiranje i zaštitu okoliša Grada Novske 
Sanja Petters, stručni suradnik u upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno planiranje i 
zaštitu okoliša Grada Novske 
Ivan Mucko, izrađivač Plana 
Boris Kostanarević, HEP ODS Elektra Križ 
 
Posebne obavijesti o javnoj raspravi i javnom izlaganju upućene su javnopravnim tijelima 30. 
kolovoza 2021. 
 
Obavijest o održavanju javne rasprave i javnog izlaganja objavljena je u Večernjem listu 4. rujna 
2021. 
 
Obavijest o održavanju javne rasprave i javnog izlaganja objavljena je na mrežnoj stranici Grada 
Novske 3. rujna 2021. i na mrežnoj stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i 
državne imovine 3. rujna 2021. 
 
Izrađivač plana je u uvodnom izlaganju obrazložio svrhu i ciljeve izrade izmjena i dopuna plana:  
uizmjenu vjeta gradnje višestambenih građevina koji su utvrđeni Odredbama za provođenje 
plana. 
 
U javnom izlaganju nije bilo primjedbi. 
 
 
Završeno u 13:30 sati. 
 

Zapisnik sastavio: 
 

Ivan Mucko ovlašteni arhitekt urbanist 

 








