
IZMJENE I DOPUNE UPU PODUZETNIČKE ZONE BERETINEC

Izvješće o javnoj raspravi

U postupku izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Beretinec (u daljnjem
tekstu: Plan), provedena je javna rasprava o prijedlogu Plana. Javni uvid u prijedlog Plana trajao je od 30.
kolovoza 2022. do 6. rujna 2022., a javno izlaganje održano je 6. rujna 2022. godine. Javna rasprava o
prijedlogu Plana objavljena je u “Varaždinskim vijestima” dana 16. kolovoza 2022. godine, na internetskoj
stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 10. kolovoza 2022. godine te na
internetskoj stranici Općine Beretinec 24. kolovoza 2022. godine.

Popis javnopravnih tijela kojima je upućena posebna obavijest o javnoj raspravi nalazi se u točki 2. ovog
izvješća.

U knjizi primjedbi nije bilo upisanih primjedbi, a u utvrđenom roku za dostavu nije dostavljena niti jedna
primjedba. U utvrđenom roku za dostavu mišljenja iz čl. 101. Zakona o prostornom uređenju pristigla su
sljedeća mišljenja javnopravnih tijela: HOPS, HAKOM, Ministarstvo kulture i medija, Zavod za prostorno
uređenje Varaždinske županije, MUP i Županijska uprava za ceste. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja s
odgovorima i obrazloženjima na dostavljene prijedloge i primjedbe u tijeku javne rasprave dani su u točki 3.
ovog izvješća.

Beretinec, 15. rujna 2022. godine
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1. Podaci iz objave javne rasprave
2. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspravi
3. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog plana prihvaćeni,

djelomično prihvaćeni ili nisu prihvaćeni, te razlog neprihvaćanja
4. Akti vezani uz javnu raspravu

4.1. Zaključak načelnika o utvrđivanju prijedloga plana za javnu raspravu
4.2. Objava javne rasprave na internetskim stranicama Općine i MGIPU te u javnom glasilu
4.3. Zapisnik s javnog izlaganja
4.4. Dokaz o dostavi posebnog poziva



1. Podaci iz objave javne rasprave
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2. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspravi
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Posebna obavijest poslana na sljedeće adrese:
₋ Ministarstvo kulture i medija, Konzervatorski odjel u Varaždinu, Gundulićeva 2, Varaždin
₋ Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10,

10000 Zagreb
₋ Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, Zagreb
₋ Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica grada Vukovara

78, Zagreb
₋ Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Varaždinska, Služba zajedničkih i upravnih

poslova, Ivana Milčetića 10, Varaždin
₋ Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite

Varaždin, Kratka 1/IV, Varaždin
₋ Ministarstvo obrane, Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1, Zagreb
₋ Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije, Mali plac 1/a, Varaždin
₋ Upravni odjel za gospodarstvo i europske poslove Varaždinske županije, Vrazova 4, Varaždin
₋ Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije, Vrazova

4, Varaždin
₋ JU "Priroda Varaždinske županije", Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode

Varaždinske županije, Kratka 1/IV, Varaždin
₋ Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, VGI za slivno područje Plitvica –

Bednja, Međimurska ulica 26b, Varaždin
₋ Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Koprivnica, Ivana Meštrovića 28, Koprivnica
₋ Hrvatske ceste, Vončinina 3, Zagreb
₋ Županijska uprava za ceste Varaždinske županije, Gajeva 4, Varaždin
₋ HŽ Infrastruktura, Mihanovićeva 12, Zagreb
₋ HEP – Operator distribucijskog sustava, Elektra Varaždin, Kratka ulica 3, Varaždin
₋ Hrvatski operator prijenosnog sustava, Kupska 4, Zagreb
₋ HEP Proizvodnja, Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
₋ Plinacro, Savska cesta 88A, Zagreb
₋ Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9,

Zagreb
₋ Hrvatska pošta, Poštansko središte Varaždin, Trg slobode 9a, Varaždin
₋ Odašiljači i veze d.o.o., Ulica grada Vukovara 269 d, Zagreb
₋ lokalno nadležna komunalna poduzeća
₋ Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždin
₋ Grad Novi Marof, Trg hrvatske državnosti 1, Novi Marof
₋ Grad Ivanec, Trg hrvatskih Ivanovaca 9B, Ivanec
₋ Općina Vidovec, Trg sv. Vida 9, Vidovec
₋ Općina Sveti Ilija, Trg Josipa Godrijana 2, Sveti Ilija
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3. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog

plana prihvaćeni, djelomično prihvaćeni ili nisu prihvaćeni, te razlog neprihvaćanja

U nastavku slijedi pregled svih pristiglih primjedbi, prijedloga i mišljenja, od kojih se svih šest mišljenja
prihvaća.

HOPS Datum: 9.9.2022.

Klasa: 350-02/22-01/08
1Zagreb Ur.Br.: 2186-2-01-22-60

Mišljenje:

Uvidom u prijedlog Plana potvrđuju da su u prijedlogu Plana uvažene sve odrednice HOPS-a.

Stručno mišljenje izrađivača: Prihvaća se

HAKOM Datum: 7.9.2022.

Klasa: 350-02/22-01/08 2Zagreb Ur.Br.: 2186-2-01-22-59

Mišljenje:

Uvidom u prijedlog Plana potvrđuju da je prijedlog Plana usklađen s njihovim zahtjevima.

Stručno mišljenje izrađivača: Prihvaća se

Ministarstvo kulture i medija Datum: 5.9.2022.

Konzervatorski odjel u Varaždinu Klasa: 350-02/22-01/08 3Varaždin Ur.Br.: 2186-2-01-22-58

Mišljenje:

Uvidom u prijedlog Plana utvrđeno je kako su navedene sve mjere zaštite koje su potrebne kako bi se
zaštitila kulturna baština na području obuhvaćenom predmetnim prijedlogom.

Stručno mišljenje izrađivača: Prihvaća se

Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije Datum: 5.9.2022.

Klasa: 350-02/22-01/08 4Varaždin Ur.Br.: 2186-2-01-22-57

Očitovanje:

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju županijski zavodi ne sudjeluju u postupku donošenja
urbanističkih planova uređenja u vidu davanja svog mišljenja o njihovoj usklađenosti s planom višeg reda.
Bitno je da je predmetni dokument u skladu s PPUO Beretinec.
Mole da im se po donošenju predmetnog Plana dostavi jedan primjerak, u cilju vođenja informacijskog
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sustava.

Stručno mišljenje izrađivača: Prihvaća se

Prijedlog plana usklađen je s planom više razine PPUO Beretinec.

Ministarstvo unutarnjih poslova Datum: 1.9.2022.

Područni ured civilne zaštite Varaždin Klasa: 350-02/22-01/08 5Varaždin Ur.Br.: 2186-2-01-22-56

Očitovanje:

Izvješćuju da ne mogu izdati suglasnost na prijedlog Plana jer za navedeno nisu ispunjeni uvjeti.
Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite mjere zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja
proizlaze iz procjene rizika i procjenom rizika moraju biti usklađene. Procjeni rizika od velikih nesreća na
području Općine Beretinec izašao je trogodišnji ciklus važenja u srpnju 2022. godine. Slijedom
navedenog Općina nije izradila i uputila predstavničkom tijelu na donošenje procjenu rizika od velikih
nesreća, te podnositelj nije u mogućnosti dati suglasnost na planirane mjere zaštite i spašavanja u
predmetnom Planu i usklađenost mjera s procjenom rizika jer Općina nema važeću procjenu rizika.

Stručno mišljenje izrađivača: Prihvaća se

Podnositelj je u svom zahtjevu za izradu Plana od 24. veljače 2022. godine tražio da se mjere zaštite i
spašavanja u predmetnom Planu usklade sa važećom Procjenom rizika od velikih nesreća na području
Općine Beretinec, što je i učinjeno. U očitovanju od 1. rujna 2022. godine podnositelj nije dao mišljenje o
prihvaćanju tih zahtjeva, sukladno članku 101. Zakona o prostornom uređenju. Izrada novog elaborata
Procjena rizika od velikih nesreća na području Općine Beretinec nije predmet ovog Plana.

Županijska uprava za ceste Datum: 23.8.2022.

Klasa: 350-02/22-01/08 6Ur.Br.: 2186-2-01-22-55

Primjedba:

Mišljenja su kako su u prijedlogu Plana prihvaćeni njihovi zahtjevi.

Stručno mišljenje izrađivača: Prihvaća se
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4. Akti vezani uz javnu raspravu

4.1. Zaključak načelnika o utvrđivanju prijedloga plana za javnu raspravu
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4.2. Objava javne rasprave na internetskim stranicama Općine i Ministarstva te u javnom

glasilu
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4.3. Zapisnik s javnog izlaganja
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4.4. Dokaz o dostavi posebnog poziva
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