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1. Podaci o objavi i trajanju javne rasprave 

1.1. Mjesto održavanja javne rasprave 
Prijedlog plana izložen je javnom uvidu u vrijeme trajanja rasprave u prostorijama Općine Farkaševac, 
Farkaševac 43, 10344 Farkaševac. 

1.2. Datum početka i trajanje javnog uvida u prijedlog plana 
Javni uvid u prijedlog plana održan je od 14.02.2023. do 24.02.2023., svakog radnog dana u vremenu od 8.00 
do 15.00 sati. 

1.3. Mjesto i datum javnog izlaganja 
Javno izlaganje prijedloga plana održano je 17.02.2023. u 11.30 sati u prostorijama Općine Farkaševac. 

1.4. Rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju primjedbe na prijedlog plana 
Primjedbe na izloženi prijedlog plana mogu se davati do datuma zaključivanja javne rasprave, 24.02.2023. 

2. Popis pozvanih sudionika u javnoj raspravi prema posebnoj obavijesti 
Posebne obavijesti o održavanju javnog izlaganja nacrta plana poslane su na sljedeće adrese: 

1. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ul. Republike Austrije 20, 10 000 
Zagreb; 

2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb 
3. Zavod za prostorno planiranje Zagrebačke županije, Ul. Ivana Rendića 32, 10000 Zagreb 
4. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, 

graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg petra Krešimira IV 1, 10000 Zagreb 
5. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Zagrebu, Mesnička 49, 10000 Zagreb 
6. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 
7. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ulica Grada Vukovara 78, Zagreb 
8. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb 
9. Ministartsvo regionalnog razvoja i fondova EU, Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb 
10. MUP PU Zagrebačka; Sektor upravnih inspekcijskih i poslova civilne zaštite; Inspektorat unutarnjih 

poslova; Petrinjska 30; 10000 Zagreb 
11. MUP Područni ured civilne zaštite Zagreb, Služba za inspekcijske poslove, Ksaverska cesta 109, 10000 

Zagreb 
12. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za sliv Save, Ul. Grada Vukovara 220, 10000 Zagreb 
13. Hrvatske vode, VGI Bjelovar, Vatroslava Lisinskog 4c, 430000 Bjelovar 
14. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Vrbovec, 

Ulica poginulih branitelja 4/1, 10340 Vrbovec 
15. Hrvatske šume, Uprava šuma Bjelovar, Matošev trg 1, 43000 Bjelovar 
16. Hrvatske šume, Uprava šuma Zagreb, V. Nazora 7, 10000 Zagreb 
17. HEP Operator distribucijskog sustava, Gundulićeva 32, 10000 Zagreb 
18. HEP – ODS, DP Elektra Zagreb, Pogon Dgo Selo, Domobranska 14a, 10370 Dugo Selo 
19. HOPS – Hrvatski operator prijenosnog sustava, Kupska 4, 10000 Zagreb 
20. HŽ infrastruktura, Razvoj i investicije, A. Mihanovića 12, 10000 Zagreb 
21. PLINACRO d.o.o., Savske cesta 88 a, 10000 Zagreb; 
22. JANAF d.d., Miramarska 24, 10 000 Zagreb; 
23. Hrvatska regulatorna agencija za mreŢne djelatnosti, R. F. Mihanovića 9, 10000 Zagreb 
24. HT – Hrvatske telekomunikacije, Sektor za izgradnju, Folnegovićeva 5/V, 10 000 Zagreb 
25. Hrvatske ceste, Odjel projektiranja i razvoja, Vončinina 3, Zagreb 
26. Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, Remetinečka cesta 3, 10000 Zagreb 
27. Županijske ceste zagrebačke županije, Rendićeva 32, 10000 Zagreb 
28. Komunalac Vrbovec d.o.o., Kolodvorska 29, 10340 Vrbovec 
29. Plin Vrbovec d.o.o., Kolodvorska 29, 10340 Vrbovec 
30. Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Koledovčina ulica 1, 10000 Zagreb 
31. Udruženje obrtnika Vrbovec, Križevačka 4, 10340 Vrbovec 
32. Susjedni gradovi i općine 
33. Mjesni odbori  
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3. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog 
plana prihvaćeni 
U javnoj raspravi su zaprimljena sljedeća očitovanja, prijedlozi i primjedbe koji su prihvaćeni: 
 

zahtjev br. 1.  
PODNOSITELJ: HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, R.F.Mihanovića 9, 10110 

Zagreb, KLASA: 350-05/22-01/425, URBROJ: 376-05-3-23-04, od 15. veljače 2023. 
(urudžbirano 20. 02 2023., KLASA: 350-02/22-01/02, URBROJ: 376-05-3-23-24) 

  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

HAKOM-Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, dana 15. veljače 2023. 
(KLASA:350-05/22-01/425, URBROJ:376-05-3-23-04) dostavila je svoje negativno mišljenje  
na prijedlog I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Kabal. 
Obrazložili su da prema članku 13. stavak (11) Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke 
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 131/12, 92/15 i 10/21) glasi: 
„Obvezuju se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da usklade odredbe 
dokumenata prostornog uređenja iz svojeg djelokruga s odredbama ove Uredbe prigodom 
njihove prve izrade, ili prve izrade njihovih izmjena i/ili dopuna nakon stupanja na snagu ove 
Uredbe.“ 
 
Temeljem navedene Uredbe predlažu da se doda sljedeća rečenica u odredbe za 
provođenje: 
 „Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javne komunikacijske usluge 
putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, odrediti planiranjem postave baznih 
stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgrađenim građevinama i 
rešetkastim i/ili jednocjevnim stupovima bez detaljnog definiranja (točkastog označavanja) 
lokacija, vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se 
emitirati antenskim sustavima smještenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz 
načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatora gdje god je to moguće.“ 
 

  

ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA.  
Navedena rečenica dodana je u Odredbe za provođenje I. Izmjena i dopuna Urbanističkog 
plana uređenja turističke zone Kabal, u članku 15., stavku (2). 

4. Obrazloženja o očitovanjima, prijedlozima i primjedbama sudionika u javnoj raspravi koji nisu 
prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni 
U javnoj raspravi nije bilo očitovanja, prijedloga, primjedbi ili zahtjeva koji nisu prihvaćeni ili su djelomično 
prihvaćeni. 

5. Popis sudionika u javnoj raspravi čija očitovanja nisu sadržavala prijedloge i primjedbe 
U javnoj raspravi zaprimljena su sljedeća očitovanja nadležnih tijela koja nisu sadržavala prijedloge i primjedbe: 
 

zahtjev br. 1.  
PODNOSITELJ: HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i 

upravljanje imovinom, Kupska 4, Zagreb 
KLASA: 700/23-17/15, URBROJ: 3-200-002-01/IV-23-02, od 14. veljače 2023. 
(urudžbirano 23. 02 2023., KLASA: 350-02/22-01/02, URBROJ: 3-23-25) 

  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i 
upravljanje imovinom, nakon obavljenog pregleda stručne dokumentcije i prikupljenih 
saznanja o stvarnom stanju u prostoru, u sklopu svojih nadležnosti, a u ovom konkretnom 
slučaju kao jedan od korisnika predmetnog prostora, daje Mišljenje da su nakon uvida u 
dostavljeni prijedlog I.Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Kabal, 
pregleda tekstualnog i grafičkog dijela nacrta prijedloga Plana, potvrđuje se da su u 
razmatranom prostoru za kojega je pokrenut postupak, uvažene sve odrednice Hrvatskog 
operatora prijenosnog sustava d.d., a koje su prikazane u prostorno planskom dokumentu 
višeg reda, a koji su bili definirani u prethodno ostvarenim dogovorima i dostavljenim 
očitovanjima HOPS-a Klasa:700/22-15/779, Ur.Broj 3-200-002-01/IV-22-02 od 02.01.2023. 

  

ODGOVOR: NEMA PRIMJEDBI 
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zahtjev br. 2.  
PODNOSITELJ: HŽ Infrastruktura; Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova 

Broj i znak: 1182/23, 1.3.1. SK, od 15. veljače 2023. 
(urudžbirano 24. 02 2023., KLASA: 350-02/22-01/02, URBROJ: 3-23-26) 

  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

HŽ Infrastruktura temeljem dopisa Općine Farkaševac u vezi dostave mišljenja o prijedlogu 
I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Kabal daje sljedeće 
mišljenje: Na području općine Farkaševac ne postoji željeznička infratruktura, te razvojnim 
planovima ista nije planirana, stoga je HŽ Infrastruktura d.o.o. suglasna s prijedlogom 
predmetnih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Kabal. 

  

ODGOVOR: NEMA PRIMJEDBI 

6. Zaključak 
U izradi prijedloga I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Kabal za javnu raspravu u 
cijelosti je proveden postupak propisan Zakonom o prostornom uređenju. 
Ocjenjuje se da je izrađeni prijedlog Plana stručno utemeljen, te da je uvažio zahtjeve nadležnih tijela koji su 
izneseni tijekom izrade Plana. 
 
 
Farkaševac,14.03. 2023. 
 
 
 
 
 
 

izvješće sastavili 
 

za izrađivača plana za nositelja izrade 
 
 
Jasna Juraić mag.ing.arch. 

 
 

 
 

 
 
Prilozi koji su sastavni dio ovog izvješća: 

• Zaključak o utvrđivanju prijedloga plana za javnu raspravu 

• Objava javne rasprave 
o Posebna obavijest o javnoj raspravi 
o Objava javne rasprave na web stranici Općine Farkaševac 
o Objava javne rasprave na web stranici Ministarstva 
o Objava javne rasprave u „24“ sata 

• Zapisnik o javnom izlaganju 

• Popis prisutnih na javnom izlaganju 

• Mišljenja javnopravnih tijela 

• Primjedbe građana zaprimljene tijekom javne rasprave 

• Knjiga primjedbi 
 

 
 
 



I. Izmjene i dopune UPU Kabal – Izvješće o javnoj raspravi 

5 

 
Zaključak o utvrđivanju prijedloga plana za javnu raspravu 
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Posebna obavijest o javnoj raspravi– str. 1. 
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Posebna obavijest o javnoj raspravi – str.2. 
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Objava javne rasprave na web stranici Općine Farkaševac 
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Objava javne rasprave na web stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 
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Objava javne rasprave 12.02.2023. u „24“ sata 
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 Zapisnik o javnom izlaganju – str. 1 
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Zapisnik o javnom izlaganju – str. 2 
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Popis prisutnih na javnom izlaganju 
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Mišljenje HAKOM-a  - str. 1. 
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Mišljenje HAKOM-a  - str. 2. 
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Mišljenje HOPS-a Hrvatskog operatora prijenosnog sustava – str. 1. 
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Mišljenje HOPS-a Hrvatskog operatora prijenosnog sustava – str. 2. 
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Mišljenje HŽ Infrastrukture 
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Knjiga primjedbi 
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Knjiga primjedbi 


