
 

1 

                                                                    

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SIRAČ 
Jedinstveni upravni odjel 

 
 
KLASA: 350-02/20-01/1 
UR.BROJ: 2111/04-02-21-32 
Sirač, 06. travanj 2021. god.                               
 
 
Općina Sirač  
(Nositelj izrade Plana) 
 
i  
 
3E PROJEKTI d.o.o. Zagreb 
iz Zagreba, Preradovićeva ul.40 
(Stručni izrađivač) 
 
sukladno članku 102.  Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 
98/19) pripremili su: 
 

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU 
I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone „Lanara“ 

 
Javna rasprava objavljena: 19. veljače 2021. 
Javna rasprava održana: 23. veljače 2021. do 03. ožujka 2021. godine 
Javno izlaganje održano: 02. ožujka 2021. godine  
 
Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 
98/19) i Zaključka Općinskog načelnika, KLASA: 350-02/20-01/1, URBROJ: 2111/04-02-21-
31 , Općina Sirač, kao Nositelj izrade objavio je javnu raspravu o Prijedlogu I. Izmjena i 
dopuna Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone „Lanara“.  
 
Prethodno navedenim Zaključkom Načelnika utvrđen je: 

1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Urbanostičkog plana uređenja Poduzetničke zone 
„Lanara“ koji se daje na javnu raspravu 

2. Način provođenja javne rasprave 
 

Javna rasprava održana je u vremenu od 23. veljače 2021. do 03. ožujka 2021. godine. 
 

1. Objava javne rasprave 
Obavijest o održavanju  i načinu organiziranja javne rasprave objavljena je u dnevnom tisku 
(„Večernji list“), na mrežnim stranicama Općine Sirač (www.sirac.hr), na službenim Internet 
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stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (www.mgipu.hr) 
te oglasnoj ploči Općine Sirač. 
 
Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
Poduzetničke zone „Lanara“ je bio izložen na javni uvid u prostorijama Općine Sirač, Stjepana 
Radića 120/1, svakog radnog dana od 07,00 do 15,00 sati. 
Osim navedenoga javni uvid je bio omogućen i na službenim mrežnim stranicama Općine Sirač. 
Na navedenim je mrežnim stranicama omogućeno pregledavanje cjelovitog Prijedloga I. 
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone „Lanara“, što 
podrazumijeva Odredbe za provedbu, Grafičke priloge, Obrazloženje i Sažetak za javnost. 
Za vrijeme trajanja javne rasprave organizirano je jedno javno izlaganje koje je održano 02. 
ožujka 2021. godine s početkom u 11:00 sati putem online platforme (zoom aplikacija) s 
prijenosom u prostorijama Općine Sirač. 
O javnom izlaganju vođen je zapisnik, čija preslika čini sastavni dio ovog Izvješća o javnoj 
raspravi. 
 
Sve prethodno navedene obavijesti vezane uz objavu javne rasprave dane su u privitku i čine 
sastavni dio ovog Izvješća. 
 

2. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani Posebnom obavijesti o javnoj 
raspravi 

Na sudjelovanje u javnoj raspravi Posebnom obavijesti o javnoj raspravi, KLASA: 350-02/20-
01/1,  URBROJ: 2111/04-02-21-23 od 19. veljače  2021. godine pozvani su sljedeći sudionici: 
 

1. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 
Ravnateljstvo za civilnu zaštitu 
Područna jedinica Bjelovar 
Ulica Ivana Gundulića 1/1 
43 000 Bjelovar 
 
2. MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 
Uprava za cestovni i željeznički promet i infrastrukturu 
Prisavlje 14 
10 000 Zagreb 
 
3. HŽ-INFRASTRUKTURA D.O.O. 
Razvoj i investicijsko planiranje 
Mihanovićeva 12 
10 000 Zagreb 
 
4. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 
Ulica Josipa Jelačića 2 
43 000 Bjelovar 
 
5. HAKOM-HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE 

DJELATNOSTI 
R. F. Mihanovića 9 
10 000 Zagreb 
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6. HEP- OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. 
Ulica grada Vukovara 37 
10 000 Zagreb 
 
7. HEP-ODS D.O.O. 
Elektra Križ 
Trg Sv. Križa 7 
10 314 Križ 
 
8. HRVATSKE VODE - Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 
Šetalište braće Radića 22 
35 000 Slavonski Brod 
 
9. HRVATSKE VODE - Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 
Vodnogospodarska ispostava "Ilova-Pakra" 
Ulica Josipa Jelačića 20 
43500 Daruvar 
 
10. DARKOM D.O.O. 
Josipa Kozarca 19 
43 500 Daruvar 
 
11. DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA D.O.O. 
Josipa Kozarca 19 
43 500 Daruvar 
 
12. DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. 
Josipa Kozarca 19 
43 500 Daruvar 

 
 
Preslika Posebne obavijesti o javnoj raspravi dana je u privitku i čini sastavni dio ovog izvješća. 
 

3. Sudionici javne rasprave 
U vrijeme trajanja javne rasprave o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
Poduzetničke zone „Lanara“ zaprimljeno je ukupno 2 mišljenja, prijedloga i primjedbi 
podnesenih pismenim putem od kojih su 2 primjedbe podnesene od strane javnopravnih tijela, 
a 0 primjedbi od privatnih osoba. Van zakonskog roka ukupno je pristiglo 0 mišljenja, 
prijedloga i primjedbi. 
 

3.1.Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe 
prihvaćeni 

U postupku obrade mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog I. Izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone „Lanara“ prihvaćene su primjedbe, prijedlozi 
i mišljenja slijedećih sudionika javne rasprave. 
 
PRIMJEDBE PODNESENE PISANIM PUTEM od strane javnopravnih tijela: 

1. HAKOM – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, R.F. Mihanovića 9 
2. HŽ Infrastruktura d.o.o. - Mihanovićeva 12, Zagreb 
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Sastavni dio ovog Izvješća čine slijedeći prilozi: 

1. Zaključak Načelnika Općine Sirač 
2. Objava u dnevnom tisku „Večernji list“ 
3. Obavijest na mrežnim stranicama www.sirac.hr 
4. Obavijest na mrežnim stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i 

državne imovine, www.mgipu.hr 
5. Obavijest na oglasnoj ploči Općine Sirač 
6. Posebna obavijest o javnoj raspravi 
7. Zapisnik s javnog izlaganja 
8. Mišljenja javnopravnih tijela 
9. Popis i odgovori na primjedbe, prijedloge i mišljenja  izrađen od strane izrađivača 

 
Izvješće pripremili: 
Za Nositelja izrade, 
Općina Sirač 
Jedinstveni upravni odjel 
Branimir Miler, Načelnik 
 
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 
Marijana Weiser, dipl.iur. 
 
Za stručnog izrađivača; 3 E PROJEKTI d.o.o., Zagreb 
Odgovorni voditelj izrade Prijedloga Plana: 
Jelena Šimat, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica urbanistica 
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1. Zaključak Načelnika Općine Sirač 
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2. Objava u dnevnom tisku „Večernji list“ 
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3. Obavijest na mrežnim stranicama www.sirac.hr 
 

 
 
 
 
 
 
4. Obavijest na mrežnim stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne 
imovine, www.mgipu.hr 
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4. Obavijest na oglasnoj ploči Općine Sirač 
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6. Posebna obavijest o javnoj raspravi 
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7. Zapisnik s javnog izlaganja 
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8. Mišljenja javnopravnih tijela 
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15 
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9. Popis i odgovori na primjedbe, prijedloge i mišljenja izrađen od strane izrađivača 
 
 

broj 

01 
naziv / ime i prezime: 

HAKOM,  

Ravnatelj Miran Gosta 

adresa:

R.F. Mihanovića 9, Zagreb 

sažetak zahtjeva: 

Potrebno brisati odredbu navedenu u poglavlju 5.2. čl.40 koja glasi: 
„Izgradnja bazne stanice mobilne telefonije zabranjuje se unutar obuhvata ovog plana.„ 
 
odgovor: 

PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA. 

 
 

broj 

02 
naziv / ime i prezime: 

HŽ INFRASTRUKTURA,  

Direktor sektora za razvoj, pripremu 
i provedbu investicija i EU fondova: 
Mirko Franović dipl.ing.građ. 

adresa: 

Mihanovićeva 12, Zagreb 

sažetak zahtjeva: 

1. S obzirom da se prostorni obuhvat predmetnog UPU-a nalazi blizu želejzničke pruge 
za lokalni promet L204 Banova Jaruga – Daruvar – Pčelić rasputnica potrebno je u 
tekst ugraditi sljedeće: 
„Planom se utvrđuju posebni uvjeti za građenje u zaštitnom pružnom pojasu koji su 
određeni Pravilnikom o općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom pojasu (NN 
93/10). Za izgradnju građevina, postrojenja, uređaja i svih vrsta vodova za potrebe 
vanjskih korisnika u zaštitnom pružnom pojasu (pojas koji čini zemljište s obje strane 
željezničke pruge odnosno kolosjeka širine po 100m, mjereno vodoravno od osi krajnjeg 
kolosjeka, kao i pripadajući zračni prostor), potrebno je zatražiti posebne uvjete gradnje 
od HŽ Infrastrukture d.o.o. u skladu s posebnim propisima.“ 

2. Potrebno uskladiti naziv postojeće željezničke pruge u tekstualnom i grafičkom dijelu 
Plana (u situaciji kartografskih prikaza) prema ranije navedenom, te isti navesti i u 
legendama. 

3. U popisu sektorskih dokumenata i propisa navesti (ažurirati) zakonsku regulativu za 
područje željezničke infrastrukture. 
odgovor: 

1. PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA. 
Navedno je već ugrađeno unutar prostorno-planske dokumentacije, u grafičkom i 
tekstualnom dijelu, a prema ranije zaprimljenom Zahtjevu (KLASA: 350-02/20-01/1, 
URBROJ: 2111/04-02-20-6 od 27.07.2020.) pribavljenom u postupku izrade prostornog 
plana prema čl.90 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 
98/19). 

2. PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA. 
Navedno je već ugrađeno unutar prostorno-planske dokumentacije, u grafičkom i 
tekstualnom dijelu, a prema ranije zaprimljenom Zahtjevu (KLASA: 350-02/20-01/1, 
URBROJ: 2111/04-02-20-6 od 27.07.2020.) pribavljenom u postupku izrade prostornog 
plana prema čl.90 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 
98/19). 

3. UZIMA SE NA ZNANJE.  
Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) popis 
sektorskih dokumenata sastavni je dio Odluke o izradi prostornog plana te se ne 
pojavljuje unutar zakonom propisanog sadržaja prostorno-planske dokumentacije. 

 


