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Sukladno članku 6. Odluke o osnivanju javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje 
Požeško-slavonske županije (“Požeško-slavonski službeni glasnik”, br. 3/08, 3/10 i 2/14 – u 
daljnjem tekstu: Odluka o osnivanju), članku  18. i 23. Statuta javne ustanove Zavoda za 
prostorno uređenje Požeško-slavonske županije („Požeško-slavonski službeni glasnik“, br. 6/14 
– daljnjem tekstu: Statut), ravnatelj Zavoda podnosi sljedeće: 

 
 

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RADA 
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE POŽEŠKO-SLAVONSKE 

ŽUPANIJE U 2017. GODINI 
 
UVODNI DIO 
Temeljem članka 26. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13 i 65/17 

– u daljnjem tekstu: Zakon), stručne poslove prostornog uređenja na području Požeško-
slavonske županije obavlja javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske 
županije.  

Zavod je ustrojen kao javna ustanova temeljem Odluke Županijske skupštine („Požeško-
slavonski služeni glasnik“, br. 3/08, 3/10 i 2/14).  

Odluka o osnivanju javne ustanove Zavoda donesena je na 12. sjednici Županijske 
skupštine održanoj 14. ožujka 2008. godine Klasa:021-05/08-02/1, Urbroj:2177/1-05-05/2-08-
16, a njena Izmjena donesena je na 4. sjednici Županijske skupštine održanoj 09. ožujka 2010. 
godine Klasa:021-02/10-03/1, Urbroj:2177/1-05-05/1-10-7, te Izmjena i dopuna navedene 
Odluke donesena je na 5. sjednici Županijske skupštine održanoj 14. ožujka 2014. godine 
Klasa:021-02/14-03/01, Urbroj:2177/1-05-05/1-14-5. 

Kao javna ustanova Zavod je započeo s radom od 01. travnja 2009. godine. U sudski 
registar javnih ustanova upisan je rješenjem Tt-09/3-2 od 19. veljače 2009. godine, Tt-09/216-2 
od 02. travnja 2009. godine i rješenjem Tt - 14/5848-2 od 22. prosinca 2014. godine.  

Temeljem Rješenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Klasa:UP/I-350-02/17-
07/12, Urbroj:531-05-17-2 od  22. svibnja 2017. godine, Zavodu za prostorno uređenje Požeško 
slavonske županije data je suglasnost za obavljanje stručnih poslova izrade nacrta prijedloga 
svih prostornih planova i nacrta izvješća o stanju u prostoru svih razina te obavljanje poslova u 
vezi s pripremom i donošenjem svih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru svih razina 
iz članka 2. stavka 1. točke 1. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova 
prostornog uređenja („Narodne novine“, br. 136/159). 

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije je pravna 
osoba nad kojom osnivačka prava ima Požeško-slavonska županija. 

 Zavod je samostalan u obavljanju svoje djelatnosti i poslovanju koje se temelji na Zakonu 
o ustanovama (“Narodne novine”, br. 76/93, 29/97- ispravak, 47/99 – ispravak i 35/08). 
Djelatnosti radi kojih je osnovan obavlja sukladno Zakonu i propisima temeljenim na Zakonu, 
Osnivačkom aktu i Statutu Zavoda, te stručnim normama, suvremenim znanstvenim 
dostignućima i pravilima struke. 

Djelatnost prostornog uređenja za Požeško-slavonsku županiju Zavod obavlja kao javnu 
službu. 

Djelatnost Zavoda u obavljanju poslova prostornog uređenja usmjerena je prema 
stvaranju uvjeta za učinkovitiju provedbu sustava prostornog uređenja, odnosno racionalno I 
svrhovito korištenje prostora, uz očuvanje svih prirodnih, kulturnih i drugi zaštićenih vrijednosti, 
te uvažavanje sveukupnog gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka temeljenog na 
principu prostorne održivosti. 

Obavljanje djelatnosti Zavoda propisano je člankom 27. Zakon o prostornom uređenju i  
obuhvaća osobito: 

- izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne 
(regionalne) razine,  

- izradu izvješća o stanju u prostoru, 



 
 

 

- vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravlja njime u okviru njegovih 
ovlasti, 

- pripremu polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih 
područja, 

- pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine, 
- druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Zavoda. 

 
Zavod za prostorno uređenje županije može izrađivati i prostorni plan uređenja grada i 

općine, urbanistički plan uređenja od značaja za Republiku Hrvatsku, odnosno županiju te 
obavljati stručne analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži 
Ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja ili župan. 

Sukladno članku 188. Zakona o prostornom uređenju propisano je da “postupci izrade i 
donošenja dokumenata prostornog uređenja započeti po odredbama Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), dovršit će se po 
odredbama tog Zakona”. Stoga dio poslova koje je Zavod obavljao u 2017. godini, nastavljen 
je po odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, tako da Zavod uz poslove 
propisane novim Zakonom (koji je stupio na snagu od 01. siječnja 2014.g.) nastavio je sa 
radom i na poslovima koji se trebaju završiti po starom Zakonu (prvenstveno se to odnosi na 
izradu PPPPO Park prirode “Papuk”).  

Djelatnost Zavoda financira se sredstvima Županijskog proračuna. Zavod može stjecati 
sredstva i obavljanjem vlastite djelatnosti, iz drugih izvora, te potporama i darovanjima. Svoju 
djelatnost Zavod ne obavlja radi stjecanja dobiti već sredstva za poslovanje te eventualno 
ostvarenu dobit koristi za obavljanje, razvoj i unapređenje djelatnosti zbog koje je osnovan. 

 
U Zavodu radi 7 zaposlenika (iako je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Zavoda planirano 12 zaposlenika), koji su preuzeti od ranijeg Županijskog Zavoda, a 
sukladno odredbama Zakona, Statutu Zavoda i Odluci o osnivanju Zavoda.  

 

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RADA 
ZAVODA U 2017. GODINI 

 
U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine Zavod je izvršavao svoje 

obaveze i zadaće utvrđene Programom rada Zavoda za prostorno uređenje za 2017. godinu 
(Klasa:023-01/16-03/4, Urbroj:2177/1-3-1-16-2), koji je donijet na 38. sjednici Upravnog 
vijeća Zavoda održanoj 24. listopada 2016. godine (Odluka Upravnog vijeća Klasa:023-
01/16-02/3, Urbdoj:2177/1-3-6-16-3).  

 
Tijekom 2017. godine Zavod je radio na sljedećim poslovima: 
 

1. IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA 
 

 SUDJELOVANJE U PRIPREMNIM RADOVIMA KOD IZRADE DRŽAVNOG 
PLANA PROSTORNOG RAZVOJA 

 
 OBRADA PODATAKA PROSTORNIH PLANOVA  

 
 

Nastavno na dosadašnje aktivnosti (od 2015. i 2016.g.) pripremnih radova izrade 
Državnog plana prostornog razvoja (u daljnjem tekstu: DPPR) s temom obrade podataka 
prostornih planova županije, prostornih planova uređenja općina i gradova ovom Zavodu 
proslijeđen je nalog ministra Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (u daljnjem 
tekstu: MGIPU) za obradu podataka i ažuriranje obrađenih podataka u 2017. godini 
Klasa:350-01/17-01/258, Urbroj:531-01-17-02 od 19. svibnja 2017. godine.  

 



 
 

 

Odlukom ravnateljice Hrvatskog Zavoda za prostorni razvoj (u daljnjem tekstu: HZPR) 
o raspoređivanju sredstava pomoći zavodima za prostorno uređenje i Zavodu za prostorno 
uređenje Grada Zagreba, za financiranje poslova izrade i praćenja provedbe dokumenata 
prostornog uređenja i unapređenje rada u sustavu ISPU za 2017.g. (Klasa:350-01/17-01/16, 
Urbroj:320-02-25-17-3 od 26. svibnja 2017.g.), donijetom temeljem naloga ministra, ovaj 
Zavod je, izvršio obradu i ažuriranje podataka prostornih planova županije i prostornih 
planova općina i gradova u 2017. godini.  

Obrada podataka izvršena je prema Specifikaciji radova Ver. 3. uz dostavljeno izvješće 
o obavljenim radovima, a odnosi se na planove koji su se izmijenili do zaključno 01. rujna 
2017. godine. 

Sporazumom o poslovima ažuriranja podataka PP PS-Ž i PPUO/G na području 
Požeško-slavonske županije u sklopu pripremnih radova izrade Državnog plana prostornog 
razvoja (Klasa: 350-01/17-09/4, Urbroj:2177/1-3-1-17-2 od 13. lipnja 2017. godine), uređena 
su međusobna prava i obveze prilikom ažuriranja podataka prostornog plana PS-Ž i svih 
PPUO/G na području Županije (koji su se izmijenili od trenutka obrade u 2016.g. do 10.  
rujna 2017.g.), između MGIPU, HZPR i Zavoda za prostorno uređenje PSŽ. 

Temeljem potpisanog Sporazuma Zavod je bio dužan HZPR dostaviti ažurirane 
podatke najkasnije do 10. studenog 2017. godine.  

Predstavnici Zavoda sudjelovali su u pripremnim radovima na izradi Državnog plana 
prostornog razvoja kroz obradu podataka prostornih planova uređenja općina i gradova  

 
Sukladno navedenom obavljen je uvid u prostorno plansku dokumentaciju te je 

izvršeno ažuriranje podataka na slijedećim prostornim planovima: 
 

1.  Obrada podataka iz prostornog plana uređenja grada:  
 

- VI. IZID PPUG Pleternice (“Službeni glasnik Grada Pleternice br. 2/17), 
- III. IZID PPUG Požege (“Službene novine Grada Požege br. 11/17),   
 

 
 IZRADA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA 

PARKA PRIRODE “PAPUK” 
 
Programom rada Zavoda za 2017. godinu planiran je nastavak izrade Nacrta prijedloga 

Prostornog plana područja posebnih obilježja Parka prirode “Papuk”.  
U izradu ovoga Plana zajedno s ovim Zavodom uključen je i Zavod za prostorno 

planiranje d.d. Osijek s kojim je sklopljen Sporazum o poslovno tehničkoj suradnji na izradi 
dokumenata prostornog uređenja i Ugovor o sudjelovanju u izradi Prostornog plana područja 
posebnih obilježja Parka prirode “Papuk“ (u daljnjem tekstu: PPPPO Park prirode “Papuk“). 

Nastavno na prošlogodišnje aktivnosti na izradi navedenog Plana i u ovom razdoblju 
nastavljena je izrada Plana, stoga je u Hrvatskom Zavodu za prostorni razvoj (u daljnjem 
tekstu: HZZPR) održan 01. lipnja 2017. godine stručni radni sastanak vezano na nastavak 
postupka izrade i donošenja PPPPO PP „Papuk“, od strane predstavnika ovoga Zavoda, 
predstavnika Zavoda za prostorno planiranje d.d. Osijek te predstavnika Ministarstva, 
odnosno Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj. 

Tema radnog sastanka je obrazloženje pročišćenih odredbi za provođenje Nacrta 
prijedloga plana PPPPO Parka prirode „Papuk“, analiza sadašnje faze izrade Plana te 
planiranje daljnjih postupaka izrade istog. 

Na radnom sastanku od 01. lipnja 2017. godine prisutni su upoznati s materijalom 
odredbi koji je strukturiran i pročišćen na načina da se:  

- odredbe ne ponavljaju, 
- jasno definiraju područja gradnje građevinska područja naselja, građevinska područja 

izvan naselja, gradnja izvan građevinskog područja, a posebno izdvojenom posjetiteljskom 
infrastrukturom, posebno opisanim odnosima režima i konačne namjene kod eksploatacijskih 
polja,  



 
 

 

- određuju uvjeti gradnje i uređenja i  
- odredbe mogu jednoznačno povezati s grafičkim dijelovima Plana. 
 
Vezano za problematiku još otvorenih pitanja potrebno je bilo sljedeće: 
- raspraviti “velike” farme, njihov položaj, broj i planiranu potrebu unutar Parka, 
- tipologiju gradnje i uvjete za vikend stanovanje,  
- gradnju izvan građevinskih područja naselja i sl.  
 
U zajedničkom radu HZZPR je predočio odredbe za provođenje, a u raspravi u kojoj su 

sudjelovali svi prisutni, osim navedene problematike otvorenih pitanja, raspravljene su i teme 
odnosa građevina vodnog gospodarstva i tipologije zahtjeva stručnog povjerenstva za ocjenu 
strateške studije utjecaja na okoliš Plana, postupka izrade i donošenja Plana (mišljenja, 
suglasnosti, upućivanja na VRH i HS). Ukazane su i neke pojedinosti i detalje vezano uz 
analizu grafičkih dijelova Plana. Nadalje obrazlaže se da se u prvoj fazi daljnjeg postupka 
izrade do 26. lipnja 2017. g. usklade odredbe i grafika, kako bi takav Prijedlog Plana uputio 
izrađivaču strateške studije i Povjerenstvu, a u drugoj fazi će se uređivati ostalo i detalji 
grafičkog dijela plana (određena usklađenja s Uredbom i Pravilnikom). Zaključno je utvrđeno 
da će se ZPU i ZPPO detaljnije proanalizirati i prezentirani materijal te da će se dorađen 
tekst Odredbi i usklađena grafika dostaviti HZZPR za potrebu izrade strateške studije i 
nastavak postupka izrade i donošenja Plana u najkraćem mogućem roku (do kraja lipnja 
2017.g., a što je i dostavljeno) 

Dvije predstavnice HZZPR posjetile su 7. i 8. lipnja 2017. godine Zavod za prostorno 
uređenje te zajedno sa zaposlenicima Zavoda obišli Park prirode “Papuk”. 

Kako se radi o vrlo složenom i zahtjevnom projektu, izrađivači Plana i dalje kontinurano 
rade na izradi, doradi, korekcijama, usklađenjima i usuglašavanju a u suradnji sa 
predstavnicima Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj. U tijeku izrade Plana, Ministarstvo 
graditeljstva i prostornog uređenja, kao nositelj izrade Plana, istovremeno provodi postupak 
provedbe Strateške procjene utjecaja Plana na okoliš (koja do kraja 2017. godine nije još 
izrađena) a što ne ovisi o poslovima Zavoda.  

Strateškom procjenom utjecaja Plana na okoliš će se preispitati/analizirati zahvati 
planirani Planom u odnosu na zaštitu okoliša i prirode.  

Kompletna dokumantacija izrađenog Nacrta prijjedloga Plana (tekstualni i 
grafički dio Plana) od strane ovoga Zavoda dostavljena je u prosincu 2017. godine 
Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj. Ukoliko ne bude naknadnih primjedbi na isti, 
slijedi utvrđivanje Prijedloga plana za javnu raspravu i daljnji nastavak postupka 
izrade Plana (koji je trenutno zbog strateške procjene u fazi mirovanja a na što ovaj 
Zavod ne može utjecati), sukladno zakonskim propisima sve do procedure njegovog 
donošenja.   

 
 IZRADA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA PODRUČNE 

(REGIONALNE) RAZINE  
 

 III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA  
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE 

 
Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije izradio je Prijedlog Odluke o 

izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije (u daljnjem tekstu: 
III. Izmjene i dopune Plana) koju je donijela Županijska skupština Požeško-slavonske 
županije („Požeško-slavonski službeni glasnik“, br. 4/17) na svojoj 1. sjednici održanoj 26. 
lipnja 2017.g. Klasa:021-02/17-03/3, Urbroj:2177/1-05-05/1-17-12. Nositelj izrade III. Izmjena 
i dopuna Plana je Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije 
a stručni izrađivač Plana je Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije. 

 



 
 

 

Nositelj izrade Plana dostavio je 10. kolovoza i 08. rujna 2017. godine Zavodu za 
prostorno uređenje zahtjeve javnopravnih tijela prikupljene sukladno članku 90. Zakona o 
prostornom uređenju. 

Istovremeno uz izradu III. Izmjena i dopuna Plana,  sukladno članku 66. stavku 1. 
Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15), Nositelj izrade Plana 
ishodio je mišljenje od Ministarstva zaštite okoliša i energetike o potrebi provedbe postupka 
ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog 
plana Požeško-slavonske županije Klasa:351-03/17-04/1159, Urbroj:517-06-2-1-2-17-2 od 
29. lipnja 2017. g. Prema dostavljenom mišljenju navedenog Ministarstva potrebno je 
provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene. 

Stoga je Župan donio Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške 
procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana Požeško-slavonske 
županije Klasa:351-03/17-01/25, Urbroj:2177/1-01-17-1 od 04. rujna 2017. godine. 

Zatražena su mišljenja o potrebi provedbe strateške procjene, prema dostavljenim 
mišljenjima većina javnopravnih tijela smatra da nije potrebno provoditi stratešku procjenu 
utjecaja na okoliš, osim mišljenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Uprave za 
prostorno uređenje, pravne poslove i programe Europske unije (Klasa:350-01/17-02/351, 
Urbroj:531-05-1-17-4 od 05. listopada) i mišljenja Hrvatskih voda VGO za srednju i donju 
Savu Slavonski Brod (Klasa:351-03/14-01/0000007, Urbroj:374-21-17-14 od 10. listopada 
2017.g.) koji smatraju da je potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš. Stoga je 
donijeta Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš (Klasa:351-
03/17-01/29, Urbroj:2177/1-01/17-2 od 20. studenoga 2017. g.) te zatražena mišljenja o 
sadržaju i razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u strateškoj studiji.  

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode u sklopu postupka 
ocjene o potrebi strateške procjene provelo je i postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za 
ekološku mrežu te je dano mišljenje (Klasa:612-07/17-58/411, urbroj:517-07-2-2-17-2 od 18. 
prosinca 2017.g.) da je za III. IZID PP P-SŽ obvezna provedba Glavne ocjene prihvatljivosti 
za ekološku mrežu i da je potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš 
vezano uz područje zaštite i očuvanja prirode (bioraznolikosti, zaštićena područja).  

Županijska skupština Požeško-slavonske županije na svojoj 3. sjednici održanoj 05. 
prosinca 2017. g. donijela je Odluku o izmjenama i dopunama ranije donijete Odluke o izradi 
III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije, Klasa:021-02/17-03/5, 
Urbroj:2177/1-05-05/1-17-10 („Požeško-slavonski službeni glasnik“, br. 8/17), stoga je 
pokrenuta dopuna postojećeg postupka izrade Nacrta prijedloga Plana kako bi se u izradu 
Plana unijeli svi zahtjevi iz Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna 
PPŽ. 

U tijeku je donošenje Odluke o sadržaju strateške studije, stoga je izrada Nacrta 
prijedloga Plana znatno prolongirana a time je prolongiran do daljnjeg i postupak provođenja 
javne rasprave.  

Javna rasprava o Prijedlogu prostornog plana će se provesti tek nakon što se izradi 
Nacrt prijedloga Plana na temelju kojeg će se utvrditi Prijedlog Plana za javnu raspravu.  

Svi daljnji postupci i procedure do donošenja III. Izmjena i dopuna Prostornog plana 
Požeško-slavonske županije sukladno Zakonu,  nastaviti će se u 2018. godini. 

 
 

 IZMJENE I DOPUNE PROSTORNIH PLANOVA UREĐENJA GRADOVA I 
OPĆINA (PPUG/O)  

 (V.) VI. IZMJENE I DOPUNE PPUG PLETERNICE 
 
Elaborat V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Pleternice (u daljnjem 

tekstu V. Izmjene i dopune PPUG Pleternice) tijekom 2016. godine izrađivao je Zavod za 
prostorno uređenje Požeško-slavonske županije sukladno članku 27. stavku 2. Zakona, 
Odluci o izradi V. Izmjena i dopuna te Odluci Župana o povjeravanju poslova izrade 
navedenog plana Zavodu za prostorno uređenje.  

Nacrt prijedloga navedenog Plana bio je u fazi pripreme za javnu raspravu. 



 
 

 

Međutim, temeljem Odluke o izradi V. Izmjene i dopune PPUG Pleternice („Službeno 
glasilo grada Pleternice“, br. 5/15, 7/15, 8/15), nije završena V. Izmjena i dopuna PPUG 
Pleternice, niti donijeta Odluka o donošenju V. Izmjene i dopune PPUG Pleternice (iako je 
Nacrt prijedloga Plana bio u završnoj fazi za javnu raspravu), a iz razloga što je navedena 
Odluka prestala važiti sukladno odredbama članka 87. stavka 2. Zakona. 

 
Naime, nositelj izrade predmetnog Plana u tijeku izrade V. Izmjene i dopune PPUG 

Pleternice donio je (pod istim imenom ali drugim razlozima za izmjenu i dopunu Plana) novu 
Odluku o izradi V. Izmjena i dopuna navedenog Plana (Odluka Gradskog vijeća donijeta na 
20. sjednici održanoj 24. listopada 2016. godine, Klasa:021-02/16-01/04, Urbroj:2177/07-03-
16-03). Stoga je, sukladno članku 87. stavku 2. Zakona, donošenjem nove Odluke o izradi V. 
Izmjena i dopuna prostornog plana prestala važiti prije donijeta Odluka o izradi V. Izmjena i 
dopuna prostornog plana po kojoj nije donesen prostorni plan, a time su u Zavodu prekinuti i 
svi daljnji postupci na izradi ovoga Plana.  

 
Grad Pleternica u međuvremenu je na svojoj 22. sjednici Gradskog vijeća održanog 02. 

prosinca 2016. godine donio Odluku o donošenju V. Izmjena i dopuna PPUG Pleternice, 
Klasa:021:02/16-01/06, Urbroj:2177/07-03-16-07. 

 
Kako bi se mogle donijeti sve Izmjene i dopune propisane ranije donesenom Odlukom 

o izradi V. Izmjene i dopune PPUG Pleternice, a prema kojoj je Zavod do sada izrađivao 
predmetni Plan, Grad Pleternica je na svojoj 23. sjednici Gradskog vijeća održanoj 19. 
prosinca 2016. godine donio novu Odluku o izradi VI. Izmjene i dopune PPUG Pleternice 
Klasa:021-02/16-01/05, Urbroj:2177/07-03-16-20. 

 
Elaborat VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pleternice (u daljnjem 

tekstu  VI. Izmjene i dopune PPUG Pleternice) izrađuje Zavod za prostorno uređenje 
Požeško-slavonske županije (u daljnjem tekstu: stručni izrađivač), temeljem: 

 
- članka 27. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13 i 

65/17 – u daljnjem tekstu: Zakon), 
- Odluke o izradi VI. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Pleternice 

(„Službeno glasilo Grada Pleternice“, br. 8/16), Klasa: 021-02/16-01/05, Urbroj: 2177/07-03-
16-20, donijete temeljem članka 86. Zakona, na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada 
Pleternice održanoj 19. prosinca 2016. godine,  

- Odluke o povjeravanju poslova izrade VI. Izmjene i dopune PPUG Pleternice Zavodu 
za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije („Požeško-slavonski službeni glasnik“, 
br. 1/17), koju je donio Župan Požeško-slavonske županije 08. ožujka 2017. godine, 
Klasa:350-01/17-01/3, Urbroj:2177/1-01-17-2. 

 
Nakon što je Grad Pleternica dostavio Zavodu zahtjeve dostavljene od strane javno 

pravnih tijela sukladno članku 90. Zakona, Zavod je u 2017. godini intenzivno radio na izradi 
Nacrta prijedloga navedenog plana. 

Na temelju Nacrta prijedloga navedenog Plana, Gradonačelnica Grada Pleternice 
sukladno članku 95. stavku 2. Zakona, utvrdila je Prijedlog VI. Izmjene i dopune prostornog 
plana uređenja Grada Pleternice i uputila ga na javnu raspravu (Zaključak o utvrđivanju 
Prijedloga VI. Izmjene i dopune PPUG Plana, Klasa:350-01/17-01/2, Urbroj:2177/07-04-17-
23 od 22. svibnja 2017. godine). 

Javna rasprava o Prijedlogu VI. Izmjene i dopune PPUG Pleternice objavljena je u 
„Glasu Slavonije“ 25. svibnja 2017. godine, na web-stranicama Grada Pleternice i 
Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. 

Javna rasprava o Prijedlogu VI. Izmjene i dopune PPUG Pleternice  provedena je od 
02. do 17. lipnja 2017. godine, a javno izlaganje Plana održano je 12. lipnja 2017. godine. 

 
 



 
 

 

Tijekom javne rasprave javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve 
za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih 
zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na 
prostorni plan. Stoga su sukladno članku 101. Zakona, u postupku izrade VI. Izmjene i 
dopune PPUG Pleternice dostavljena mišljenja/suglasnosti i drugi akti javnopravnih tijela koji 
se prema posebnim propisima moraju pribaviti u postupku izrade i donošenja prostornog 
plana. 

Sve pristigle primjedbe, prijedlozi i mišljenja izneseni u javnoj raspravi obrađeni su u 
Izvješću o javnoj raspravi, kojeg je u skladu s odredbama Zakona, pripremio odgovorni 
voditelj izrade Plana zajedno s Jedinstvenim upravnim odjelom Grada Pleternice kao 
nositeljem izrade Plana. 

Sukladno članku 105. Zakona, Nacrt konačnog prijedloga VI. Izmjene i dopune PPUG 
Pleternice izradio je stručni izrađivač u suradnji s nositeljem izrade nakon što je provedena 
javna rasprava i izrađeno Izvješće o javnoj raspravi. 

 
Sukladno članku 105. stavak 3. Zakona, Nacrt konačnog prijedloga VI. Izmjene i 

dopune PPUG Pleternice i Izvješće o javnoj raspravi nositelj izrade Plana, dostavio je 
gradonačelnici Grada Pleternice koja je iste razmotrila i utvrdila Konačni prijedlog VI. Izmjene 
i dopune PPUG Pleternice (Zaključak - Klasa:350-01/17-01/2, Urbroj:2177/07-04-17-36 od 
21. lipnja 2017. godine).  

 
Nacrt konačnog prijedloga i Konačni prijedlog prostornog plana sadrži tekstualni i 

grafički dio plana. 
Prije upućivanja Konačnog prijedloga VI. Izmjene i dopune PPUG Pleternice 

predstavničkom tijelu Grada Pleternice na donošenje, sukladno članku 106. Zakona, 
sudionicima javne rasprave dostavljena je pisana obavijest s obrazloženjem o razlozima 
neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi. 

 
Sukladno članku 107. stavku 4. Zakona, za VI. Izmjene i dopune PPUG Pleternice ne 

pribavlja se mišljenje o prostornom planu jer je Zavod za prostorno uređenje Požeško-
slavonske županije stručni izrađivač predmetnog Plana. 

 
Sukladno članku  109.  stavku 4. Zakona, VI. Izmjene i dopune PPUG Pleternice 

donijelo je Gradsko vijeće Grada Pleternice na svojoj 1. sjednici održanoj 26. lipnja 2017. 
godine (“Službeni glasnik Grada Pleternice“, br.  2/17). 

 
Stručni tim Zavoda je nakon donošenja Plana isti odštampao i izradio u digitalnom 

obliku  u 7 primjeraka te dostavi Gradu Pleternici 23. lipnja 2017. godine.  
  
 

 II. IZMJENE I DOPUNE PPUG KUTJEVA 
 
Elaborat II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kutjeva (u daljnjem 

tekstu:  II. Izmjene i dopune PPUG Kutjeva) izradio je Zavod za prostorno uređenje Požeško-
uslavonske županije sukladno članku 27. stavku 2. Zakona o prostornom uređenju, a 
temeljem: 

- Odluke o izradi II. Izmjene i dopune PPUG Kutjeva („Službeno glasnik Grada 
Kutjeva“, br. 4/15), donesene na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Kutjeva, Klasa: 021-
02/15-01/04, Urbroj: 2177/06-02-15-2 od 27. srpnja 2015. godine, 

- Odluke Župana Požeško-slavonske županije (Klasa:350-01/15-01/17, Urbroj:2177/1-
01-15-2 od 19. kolovoza 2015. godine), o povjeravanju poslova izrade II. Izmjene i dopune 
PPUG Kutjeva Zavodu za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije („Požeško-
slavonski službeni glasnik“, br. 6/15).     

 



 
 

 

Temeljem Odluke Župana o povjeravanju poslova izrade II. Izmjene i dopune PPUG 
Kutjeva određeno je da Zavod za prostorno uređenje PSŽ i Grad Kutjevo prije početka izrade 
Nacrta prijedloga predmetnog Plana sklope Ugovor o izradi Plana. Iako je Prijedlog Ugovora 
od strane Zavoda dostavljen Gradu Kutjevu (09. rujna 2015.godine), isti je od strane Grada 
Kutjevo potpisan tek 28. travnja 2016. godine.  

Nakon što je Grad Kutjevo dostavio Zavodu podatke zatražene od strane nadležnih 
javno pravnih tijela sukladno članku 90. Zakona, stručni tim Zavoda za prostorno uređenje 
Požeško-slavonske županije izradio je elaborat Nacrta prijedloga II. izmjene i dopune PPUG 
Kutjeva, te dostavio gradonačelniku Grada Kutjeva radi utvrđivanja Prijedloga Plana za javnu 
raspravu.  

Na temelju Nacrta prijedloga navedenog Plana, Gradonačelnik Grada Kutjeva sukladno 
članku 95. stavku 2. Zakona, utvrdio je Prijedlog II. Izmjena i dopuna prostornog plana 
uređenja Grada Kutjeva i uputio ga na javnu raspravu (Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. 
Izmjene i dopune PPUG Plana, Klasa:350-01/15-01/05, Urbroj:2177/06-01-17-07 od  21. 
srpnja 2017. godine). 

Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjene i dopune PPUG Kutjeva objavljena je prije 
početka javne rasprave u dnevnom tisku „Glasu Slavonije“ (25. srpnja 2017. godine), na 
web-stranicama Grada Kutjeva i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (24. srpnja 
2017. godine). 

Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjene i dopune PPUG Kutjeva provedena je od 04. do 
19. rujna 2017. godine, a javno izlaganje Plana održano je 12. rujna 2017. godine. 

 
Tijekom javne rasprave javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve 

za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih 
zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na 
prostorni plan. Stoga su sukladno članku 101. Zakona, u postupku izrade II. Izmjena i 
dopuna PPUG Kutjeva dostavljena mišljenja/suglasnosti i drugi akti javnopravnih tijela koji se 
prema posebnim propisima moraju pribaviti u postupku izrade i donošenja prostornog plana. 

Sve pristigle primjedbe, prijedlozi i mišljenja izneseni u javnoj raspravi obrađeni su u 
Izvješću o javnoj raspravi, kojeg je u skladu s odredbama Zakona, pripremio odgovorni 
voditelj izrade Plana zajedno sa Jedinstvenim upravnim odjelom Grada Kutjeva kao 
nositeljem izrade Plana. 

Sukladno članku 105. Zakona, Nacrt konačnog prijedloga II. Izmjena i dopuna PPUG 
Kutjeva izradio je stručni izrađivač u suradnji s nositeljem izrade nakon što je provedena 
javna rasprava i izrađeno Izvješće o javnoj raspravi. 

 
Sukladno članku 105. stavak 3. Zakona, Nacrt konačnog prijedloga II. Izmjene i dopune 

PPUG Kutjeva i Izvješće o javnoj raspravi nositelj izrade Plana, dostavio je gradonačelniku 
Grada Kutjeva koji je iste razmotrio i utvrdio Konačni prijedlog II. Izmjene i dopune PPUG 
Kutjeva (Zaključak - Klasa:350-01/15-01/05, Urbroj:2177/06-01-17-13 od 06. studenoga 
2017. godine).  

Nacrt konačnog prijedloga i Konačni prijedlog prostornog plana sadrži tekstualni i 
grafički dio plana. 

Prije upućivanja Konačnog prijedloga II. Izmjene i dopune PPUG Kutjeva 
predstavničkom tijelu Grada Kutjeva na donošenje sukladno članku 106. Zakona, 
sudionicima javne rasprave dostavljena je pisana obavijest o tome s obrazloženjem o 
razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi. 

 
Sukladno članku 107. stavku 4. Zakona, za II. Izmjene i dopune PPUG Kutjeva ne 

pribavlja se mišljenje o prostornom planu jer je Zavod za prostorno uređenje Požeško-
slavonske županije stručni izrađivač predmetnog Plana. 

 
Sukladno članku  109. stavku 4. Zakona, II. Izmjene i dopune PPUG Kutjeva donijelo je 

Gradsko vijeće Grada Kutjeva na svojoj 3. sjednici održanoj 19. prosinca 2017. godine 
(Klasa:350-01/15-01/05, Urbroj:2177/06-01-17-14). 



 
 

 

 
Nakon što je predstavničko tijelo Grada Kutjeva donijelo II. Izmjene i dopune PPUG 

Kutjeva, Odluka o donošenju Plana objavljena je u “Službenom glasniku Grada Kutjeva“, br. 
10/17.  

Stručni tim Zavoda je nakon donošenja Plana, isti u 7 primjeraka odštampao i izradio u 
digitalnom obliku te dostavio Gradu Kutjevu 28. prosinca 2017. godine.  

 
 IZMJENE I DOPUNE PPUO ČAGLIN 

 
Sukladno Programu rada Zavoda planirano je da Zavod u 2017. godini izradi Izmjene i 

dopuna PPUO Čaglin. 
Temeljem Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Čaglin 

(„Službeni glasnik općine Čaglin“, br. 1/16), donijete na 6. sjednici Općinskog vijeća općine 
Čaglin, Klasa: 350-01/16-01/3, Urbroj: 2177-03-01-16-3 od 11. veljače 2016. godine i Odluke 
Župana Požeško-slavonske županije („Požeško-slavonski službeni glasnik“, br. 4/16),  
Klasa:350-01/16-01/03, Urbroj:2177/1-01-16-2 od 21. ožujka 2016. godine, Zavodu za 
prostorno uređenje Požeško-slavonske županije povjereni su poslovi izrade Izmjene i 
dopune PPUO Čaglin.  

Elaborat Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Čaglin izrađuje Zavod 
sukladno članku 27. stavku 2. Zakona o prostornom uređenju.  

Temeljem Odluke Župana o povjeravanju poslova izrade navedene Izmjene i dopune 
PPUO Čaglin određeno je da Zavod za prostorno uređenje PSŽ i općina Čaglin prije početka 
izrade Nacrta prijedloga predmetnog Plana sklope Ugovor o izradi Plana, a što je i učinjeno 
12. svibnja 2016. godine (Klasa:350-01/16-09/2, urbroj:2177/1-3-1-16-1).  

Općina Čaglin dostavila je Zavodu tek 13. rujna 2017. godine podatke prikupljene od 
javno pravnih tijela sukladno članku 90. Zakona, a proveden je i postupak Ocjene o potrebi 
provedbe Strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna PPUO Čaglin sukladno čl. 
64. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, br. 80/13 i 78/15).  

Zavodu je 15. rujna 2017. godine dostavljena Odluka načelnika Općine Čaglin kojom 
se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izmjene i 
dopune PPUO Čaglin (Klasa:351-01/17-01/3, Urbroj:2177/03-03-17-1 od 07. lipnja 2017.). 

Nakon toga Zavod je pristupio izradi Nacrta prijedloga navedenog Plana.  
U međuvremenu su naknadno 27. listopada 2017. godine Zavodu dostavljeni podaci od 

strane Hrvatskih šuma, Uprave šuma podružnica Požega za uvrštavanje u Izmjene i dopune 
Plana istražnog prostora eksploatacijskog polja građevinskog (kvarcnog) pijeska „Mokreš“, 
prema prijedlogu u privitku. 

Od strane Općine Čaglin dostavljeni su 04. siječnja 2018. godine pojedinačni zahtjevi 
stranaka a vezano uz proširenja granica građevinskog područja, te zahtjev Općine Čaglin za 
proširenje granica građevinskih područja u nekoliko naselja. 

Općina Čaglin dostavila je 09. siječnja 2018. godine još dva pojedinačna zahtjeva te 
24. siječnja 2018. godine naknadno je dostavljen još jedan pojedinačni zahtjev za proširenje 
granica građevinskog područja. 

Obzirom na tako naknadno dostavljane pojedinačne zahtjeve i zahtjeve Općine, 
prolongiran je i sam postupak izrade Nacrta prijedloga Plana, jer su svi zahtjevi naknadno 
obrađivani i ugrađeni u Plan. Stoga izrada Plana nije završena kako je to bilo planirano u 
2017. godini, jer dinamika izrade je ovisila o pojedinačno dostavljenim zahtjevima kao i 
zahtjevima dostavljenim od strane Općine (a što je želja i potreba Općine da se svi zahtjevi 
ugrade u Izmjene i dopune Plana) a na što Zavod nije mogao utjecati.  

Na temelju izrađenog Nacrta prijedloga navedenog Plana, načelnik Općine Čaglin 
sukladno članku 95. stavku 2. Zakona je 29. siječnja 2018. godine utvrdio Prijedlog Izmjene i 
dopune prostornog plana uređenja Općine Čaglin i uputio ga na javnu raspravu. 

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjene i dopune PPUO Čaglin objavljena je u dnevnom 
tisku i na web-stranicama Općine Čaglin i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. 

 



 
 

 

Nakon javne rasprave, izradit će se Izvješće o provedenoj javnoj raspravi te sukladno 
zakonskim propisima ishoditi suglasnosti i mišljenja te provesti kompletan postupak izrade 
Plana i od strane Općinskog vijeća Općine Čaglin donijeti Izmjene i dopune Prostornog 
Plana. 

 
 

2.  INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA  
 
U skladu s člankom 31. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, br. 153/13 i 

65/17), za potrebe izrade, donošenja, provedbe i nadzora prostornih planova, trajnog 
praćenja stanja u prostoru i području prostornog uređenja te izrade izvješća o stanju u 
prostoru,  uspostavljen je i vodi se informacijski sustav prostornog uređenja (u daljnjem 
tekstu: informacijski sustav). Informacijski sustav prostornog uređenja za Požeško-slavonsku 
županiju vodi, održava i trajno dorađuje Zavod za prostorno uređenje. 

                                                                                                                                                          
Informacijski sustav se uspostavlja i vodi u elektroničkom obliku i obuhvaća podatke o: 

- postojećem stanju i korištenju prostora,  
- prostornim planovima i prostornim planovima čija je izrada i donošenje u 

tijeku, 
- namjeni prostora/površina i drugim uvjetima korištenja i zaštite prostora 

određenih i propisanih prostornim planovima i posebnim propisima, 
- upravnim i drugim aktima nadležnih tijela koji se izdaju i koji su izdani u svrhu 

provedbe prostornih planova, građenja, uporabe i uklanjanja građevina i 
- sektorskim strategijama, planovima, studijama i drugim dokumentima 

propisanim posebnim zakonima značajnim za prostorno uređenje. 
 
Ministarstvo u suradnji s Zavodom i zavodima za prostorno uređenje županije, odnosno 

Grada Zagreba uspostavlja i razvija informacijski sustav. 
Ministarstvo, zavodi, upravna tijela i stručna upravna tijela dužni su podatke značajne 

za prostorno uređenje kojima raspolažu učiniti dostupnima putem informacijskog sustava na 
način propisan Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona. 

Svrha je krajnjem korisniku, odnosno svakom građaninu omogućiti jednostavan pristup 
informacijama o pravilima korištenja prostora pa će tako za svaku katastarsku česticu biti 
moguće provjeriti nalazi li se u građevinskom području ili izvan njega, kakva se građevina na 
njoj može graditi i drugo. Ovakav je sustav transparentan, svima dostupan i omogućava 
jednostavan nadzor i kontrolu svih postupaka koji se u njemu događaju, a trebao bi doprinijeti 
i ubrzavanju postupaka izdavanja građevinskih dozvola. 

 
Geoportalu prostornih planova može se pristupiti preko direktnog 

linka;https://ispu.mgipu.hr/, službenih stranica Ministarstva graditeljstva i prostornog 
uređenja i preko web stranica Nacionalne infrastrukture prostornih planova (NIPP). 

 
 USPOSTAVLJANJE BAZE PODATAKA ZA POTREBE IZRADE PPŽ  I  

PPUO/G 
 
Zakon o prostornom uređenju obavezao je sve sudionike u poslovima prostornog 

uređenja na uspostavu informacijskoga sustava prostornog uređenja (u daljnjem tekstu; 
ISPU).  

Nužnost uspostave ISPU-a posebno je naglašena u dijelu praćenja provedbe akata 
prostornog uređenja (lokacijske dozvole, građevinske dozvole, rješenja o uvjetima gradnje i 
drugi akti), te provedbe prostornih planova uređenja. 

Informacijski sustav na razini Države uspostavlja Hrvatski zavod za prostorni razvoj i 
jedince lokalne (područne) regionalne samouprave, koje su obvezne razvijati informacijski 
sustav za svoje područje s utvrđenom razinom podataka.  



 
 

 

Razvoj, održavanje i vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja od razine 
Države preko županijske do razine gradova i općina provodi se prema Programu razvoja 
ISPU kojeg predlaže Ministarstvo, a donosi Vlada RH.  

Za uspostavu ISPU odgovorno je Ministarstvo u suradnji sa Hrvatskim zavodom za 
prostorni razvoj koji održava prostorno – planske podatke državne razine, dok su županijski 
zavodi za prostorno uređenje zaduženi za prostorno – planske podatke županijske razine i 
razine JLS. 

Prema programu razvoja ISPU-a kojeg je predložilo Ministarstvo, Zavod je obvezan 
dostavljati sve prostorne podatke Ministarstvu, stoga Zavod kontinuirano obnavlja i dopunjuje 
registar podataka u okviru informacijskog sustava (ISPU) nakon svake Izmjene i dopune 
prostornih planova.  

Sukladno Zakonu o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NIPP-u) („Narodne 
novine“, br. 56/13) i europskog INSPIRE direktivi kao dio informacijskog sustava prostornog 
uređenja RH razvija se aplikacija pod nazivom Katalog metapodataka. Katalog 
metapodataka objedinjuje podatke o prostornim planovima za cijelu RH što je obveza prema 
navedenom Zakonu i europskoj direktivi.  

Zadatak Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije je da upisuje i 
ažurira u Katalog metapodataka o svim planovima na području Županije, a što redovito i čini.  

Prema Zakonu o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NIPP), a također i u 
sklopu razvoja Informacijskog sustava prostornog uređenja Ministarstvo graditeljstva i 
prostornog uređenja i svi Zavodi za prostorno uređenje, kao subjekti Nacionalne 
infrastrukture prostornih podataka, pristupili su uspostavi, održavanju i razvoju NIPP-a. 
Sukladno tome Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije je tijekom 2017. 
godine Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja dostavio podatke o donesenim 
prostornim planovima i to kako slijedi: 

 
1. Urbanistički plan uređenja Grada Lipika (UPU 1), (“Službeni glasnik Grada Lipika”, 

br. 1/17),  
2. UPU izdvojenog građevinskog područja turističko-rekreacijske zone Raminac 

(UPU 6) - (“Službeni glasnik Grada Lipika”, br. 1/17), 
3. VI. IZID PPUG Pleternice (“Službeni glasnik Grada Pleternice br. 2/17), 
4. III. IZID PPUG Požege (“Službene novine Grada Požege br. 11/17),   

 
Sukladno zakonskim odredbama JLS su u obvezi u roku od 15 dana od dana objave 

Odluke o donošenju plana dostaviti usvojen plan Zavodu, time se omogućava uspostava 
ažurnog informacijskog sustava za prostor Požeško-slavonske županije. 

Zakonom o prostornom uređenju vrlo su važne i naglašene zadaće i obveze Zavoda u 
uspostavi i vođenju Informacijskog sustava prostornog uređenja zajedno s Hrvatskim 
Zavodom za prostorni razvoj i resornim Ministarstvom i na tim poslovima je još od 2014., 
2015., 2016. i 2017.  godine Zavod bio angažiran, a i u 2018. kao i u narednim godinama se 
očekuje još naglašeniji angažman na obavljanju tih poslova kontinuirano tijekom cijele 
godine. 

Sva prostorno planska dokumentacija od strateških dokumenata prostornog uređenja 
državne, područne i lokalne razine za cijelo područje Požeško-slavonske županije, 
pohranjena je u registru podataka o prostoru. Prostorno planska dokumentacija je javna, te je 
svim zainteresiranim javnim i fizičkim osobama omogućen uvid u istu, kako je navedeno u 
točki 2. pod naslovom „Informacijski sustav prostornog uređenja“, a preko direktnog 
linka;https://ispu.mgipu.hr/, službenih stranica Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 
i preko web stranica NIPP-a. 

 
Svi podaci iz prostorno planske dokumentacije koji se prikazuju, pripremljeni su iz 

izvornih podataka u digitalnom obliku dobivenih od izrađivača prostornih planova. Digitalne 
podloge koje se mogu kombinirati s prostorno-planskom dokumentacijom datiraju iz 
razdoblja kada su služile kao osnova za njezinu izradu. Njihov sadržaj se aktualizira u skladu 
s dobivenim izvorima iz Državne geodetske uprave.  



 
 

 

Koristeći suvremenu GIS tehnologiju i podatke implementirane u informacijski sustav 
prostornog uređenja, Zavod je u proteklom razdoblju, u okviru stručno-analitičkih poslova 
iz svojega djelokruga, izradio niz prostornih analiza koje se odnose na postojeću i 
planiranu namjenu prostora, izgrađenost građevinskih čestica, zaštitu i uvjete korištenja 
prostora i okoliša te  na  infrastrukturne  sustave.  

 
Do sada je Zavod kontinuirano provodio aktivnosti na uspostavi, vođenju i 

održavanju Geografskog informacijskog sustava (GIS-a) prostornog uređenja Požeško-
slavonske županije na dvije razine i to: Prostorni plan Požeško-slavonske županije i Prostorni 
planovi uređenja gradova i općina. 

 
Napominjemo, da ranije započeta aktivnost Zavoda (još od 2011. godine a prije nego je 

započet razvoj GIS-a u sklopu Ministarstva) na razvoju GIS-a - projekta za područje 
Požeško-slavonske županije u sklopu firme Zeljko, a koji je trebao u potpunosti biti završen i 
dostupan svim građanima, nažalost zbog nedostatka financijskih sredstava nije u funkciji jer 
nije osiguran najam servera, software i odgovarajuća oprema. Planirano je bilo da će 
Županija u suradnji s JLS sufinancirati navedeni projekt, no međutim JLS nisu pokazale 
interes za istim, iako se radilo o osiguranju financijskih sredstava u ukupnom iznosu od cca 
35.000,00 kn godišnje, koja bi se podijelila na sve JLS. 

 
 

 Programi i edukacija zaposlenika 
 
Kako bi Zavod u svome radu koristio zakonski propisane programe i u 2017. godini 

Zavodu su od strane HZPR dodijeljena određena financijska sredstva.     
 
Stoga su u 2017. godini Zavod i Hrvatski zavod za prostorni razvoj sklopili Sporazum o 

dodjeli pomoći za unapređenje rada u sustavu ISPU Zavodu za prostorno uređenje 
Požeško-slavonske županije za ulaganje u računalnu opremu i licence (Klasa:350-
01/17-09/3, Urbroj:2177/1-3-1-17-2 od 03. travnja 2017. godine), temeljem kojeg su 
dodijeljena sredstva (02. svibnja 2017.g.) u iznosu od 42.800,00 kn za navedenu namjenu. 

 
Iz dodijeljenih sredstava Zavodu su nabavljeni licencirani programi i to : 

- Adobe Acrobat Pro 2017           1 kom, 
- CorelDraw Graphics Suite          1 kom, 
- AutoCad mobile app Premium CLOUD Single         1 kom, 
- MS Windows 10 Professional 64 – bit Cro         2 kom,  

   
te sljedeća oprema: 

- pisač HP CLJ CP 5225N A3 CE711A#B19         1 kom, 
- Philips 27” 273V5LHAB/00 16:9 Full HD led TFT          1 kom, 
- DELL EMC PowerEdge T30 Intel Xeon E3-1225v5 3.3 Gz,8GB      2 kom, 
- MSI GeForce GT730 GB DDR3/128-BIT PCle, D-Sub/Dual gr.kart.   2 kom, 
- Philips 27” 273V5LHAB/00          4 kom, 
- Silverstone 2-in- 1 stanica za punjenje         1 kom, 
- Toshiba CANVIO Basics 2TB, USB3        1 kom, 
- MSI GeForce GT730 4GB DDR3/128-bit PCle, D-Sub/Dual               2 kom, 
- Universal Wireless 300 Mbps N Range Extender Wall M      1 kom, 
- Ext DVD-RW 8x USB ultraslim         1 kom, 

 
Za nabavu licenciranih programa i opreme Zavod je prema priloženim preslikama 

računa ukupno utrošio 42.926,60 kn, obzirom da je ukupni račun za 126,60 kn veći od 
dobivenih namjenskih sredstava razlika je podmirena sredstvima Zavoda.   

 



 
 

 

Prema potpisanom Sporazumu o dodjeli sredstava pomoći za edukaciju 
zaposlenika za rad s GIS alatima (Klasa:350-01/17-09/2, Urbroj:2177/1-3-1-17-2 od 03. 
travnja 2017.g.) Zavodu je dodijeljeno (28. travnja 2017. g.) 12.000,00 kn. Program 
edukacije dogovoren je i sufinanciran od strane Državnog zavoda za prostorni razvoj, 
odnosno Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.  

Edukacija je provedena od 26. do 29. rujna 2017. godine te od 04. do 06. listopada 
2017. godine.  

Edukaciju je provedena na nivou uporabe Autodesk CAD alata u izradi i komunikaciji 
prostornih planova u skladu s NIPP RH (nacionalnom infrastrukturom prostornih podataka 
Republike Hrvatske), INSPIRE direktivom EU, OGC WORLD standardima GIS-a. 

Edukacije obuhvaćene ovim programom prirodan su nastavak dosadašnjih edukacija 
koje su provedene u protekle dvije godine, s ciljem unapređenja u digitalnoj izradi i 
komunikaciji planskih sadržaja. 

Plan edukacije odnosi se na: 

 Presjek dosadašnjeg rada GIS tehnologijama, 
 Probleme i pitanja (u trenutnom radu s GIS tehnologijama), 
 Pregled dostupnih podataka i njihovo korištenje u sustavu izrade planova, 
 Smjernice izrade lokalnih baza podataka i lokalnih servisa Zavoda, 
 Napredni rad s alatima i metodama izrade prostornih planova, 
 Napredne prostorne analize, 
 Napredno korištenje geoprostornih baza (SQL), 
 Korištenje dostupnih resursa putem servisa (WMS/WFS), 
 Uvod u 3D modele terena i alate za obradu prostornih modela, 
 Korištenje 3D GIS alata za kvalitetnije prostorne analize, 
 Korištenje 3D GIS alata za prezentaciju planskih dokumenata, 
 Izradu Virtualnih modela planova. 

 

Tijekom edukacije korišteni su Autodesk alati (Autocad MAP 3D, Autocad Civil 3D, 
Autodesk Infraworks, Autodesk Recap, Microsoft SQL i primjeri planskih sadržaja.  

Edukaciju 2017.g. na nivou uporabe Autodesk CAD alata u izradi prostornih planova u 
skladu s NIPP RH u su pohađala tri zaposlenika Zavoda koju u proveli djelatnici informatičke 
tvrtke Zeljko d.o.o. Zagreb, u trajanju od 30 sati. Zaposlenici Zavoda uspješno su prošli 
edukaciju.  

 
 RAZVOJ I ODRŽAVANJE INTERNET STRANICA ZAVODA ZA PROSTORNO 

UREĐENJE 
 

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13 i 
85/15), planirano je da Zavod kontinuirano putem svoje Internet stranice omogućuje javni 
uvid u svoje aktivnosti. Internet stranica se redovito obnavlja i dopunjuje novim sadržajima, 
tako da iste stručnoj javnosti omogućavaju kvalitetnu posjećenost. Službena internet stranica 
Zavoda uspostavljena je tek početkom 2017. godine na stranicama Zavoda (www.zpu-
psz.hr). Do tada je pristup informacijama vezano uz djelatnosti i aktivnosti Zavoda bio 
omogućen građanima preko službenih internet stranica Županije. 

 
 
 
 
 



 
 

 

3. PRAĆENJE PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE 
(tekstualno i grafički), SUDJELOVANJE PREDSTAVNIKA 
ZAVODA NA RASPRAVAMA U POSTUPKU DONOŠENJA 
PROSTORNIH PLANOVA TE DAVANJE PRIMJEDBI I MIŠLJENJA 
NA ISTE 

            
Zavod za prostorno uređenje sukladno Zakonu sudjeluje u postupku donošenja 

PPUO/G, odnosno njihovih izmjena i dopuna na način da daje mišljenje o usklađenosti 
prostornog plana s Prostornim planom županije.  

Stoga je Zavod tijekom 2017. godine aktivno sudjelovao u proceduri izrade i donošenja 
prostornih planova lokalne razine i to na način da: 

 
- aktivno sudjeluje u izradi odluka o pokretanju izrade, izradi prostornih planova i 

njihovih izmjena i dopuna, odnosno stavljanja izvan snage, 
- daje planske smjernice za izradu prostornih planova ili izradu izmjena i dopuna 

prostornih planova s naglaskom na usklađenost sa Zakonom, Prostornim planom 
Požeško-slavonske županije i drugim županijskim dokumentima koji utječu na 
obuhvat prostornog plana, 
 

- aktivno sudjeluje u postupcima izrade prostornih planova uređenja općina/gradova te 
provjeri usklađenosti prostornog plana uređenja općina/gradova s Prostornim planom 
Županije i ostalim Zakonom određenim planovima te drugim dokumentima prostornog 
uređenja od utjecaja na prostorni plan uređenja općine/grada kao i metodologiju 
izrade i prioritetno način i razinu tehnološke obrade planova, 

 
- prati izradu i aktivno sudjeluje u raspravama prilikom izrade dokumenata prostornog 

uređenja susjednih županija sukladno propisima, te prati izradu i aktivno sudjelovanje 
u raspravama te davanju primjedbi prilikom izrade dokumenata prostornog uređenja 
JLS-a Požeško-slavonske županije koje izrađuju drugi izrađivači, 

 
- sukladno članku 107. Zakona, prije donošenja prostornih planova uređenja grada, 
odnosno općine Zavod izdaje mišljenje u pogledu usklađenosti tog plana s prostornim 
planom županije, osim za one planove čiji je izrađivač Zavod, (izdavanju mišljenja 
prethodi sudjelovanje u ostalim fazama postupka izrade i donošenja – davanja 
zahtjeva, pregledu i detaljna analiza nacrta prijedloga i prijedloga planova, davanje 
primjedbi, kao i sudjelovanje u javnim raspravama u tijeku izrade plana, a s ciljem 
uklanjanja eventualnih neusklađenosti s Prostornim planom županije već pri njihovoj 
izradi, tj. u ranijoj fazi, a prije davanja službenog mišljenja na Prijedlog plana). 
 

Kroz postupke izdavanja mišljenja sukladno članku 107. Zakona o prostornom 
uređenju, Zavod prati aktualnost i provodljivost Prostornog plana Požeško-slavonske 
županije i bilježi sve eventualne probleme u provođenju i potrebe za eventualnim 
pokretanjem izrade novih Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije, 
sve u svrhu stvaranja preduvjeta za nesmetan razvoj cjelokupnog prostora županije. 

 
 SUDJELOVANJE ZAVODA U IZRADI I PRAĆENJU SLJEDEĆIH 

DOKUMENATA: 
 
Tijekom 2017. godine kroz obavljanje osnovne djelatnosti Zavod je sudjelovao u izradi i 

praćenju sljedećih dokumenata: 
 
 praćenju provedbe PPŽ i drugih dokumenata prostornog uređenja, kao i strateških i 

programskih dokumenata od utjecaja na prostorno uređenje i zaštitu prostora Županije, 



 
 

 

 izradi Prijedloga Odluka i pružanju stručne pomoći JLS-e kod donošenja odluka o 
pristupanju izradi novih ili izmjena i dopuna postojećih dokumenata prostornog uređenja kao i 
drugih dokumenata a vezano uz postupke izrade izmjena i dopune PPUO/G,              

 dostavi podataka Ministarstvu za katalog metapodataka – informacijski sustav 
prostornog uređenja i sudjelovanje na radnim sastancima vezanim uz informatizacijski 
sustav, 

 dostavi podataka Županijskoj razvojnoj Agenciji za potrebe izrade Županijske 
razvojne Strategije Požeško-slavonske županije, 

 sudjelovanju u postupku IV. Izmjene i dopune Prostornog plana Bjelovarsko-
bilogorske županije, ponovnoj javnoj raspravi o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš 
Prostornog plana i donošenju Prostornog plana, 

 sudjelovanju u postupku donošenja UPU Grada  Lipika, (UPU 1), 
 sudjelovanju u postupku donošenja UPU uređenja izdvojenog građevinskog područja 

turističko-rekreacijske zone Raminac (UPU 6),  
 sudjelovanju u postupku izrade UPU izdvojenog građevinskog područja turističko-

rekreacijsko-gospodarske zone Ergela, 
 dostavi zahtjeva i podataka za izradu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Grada Pleternice, 
 dostavi podataka iz Županijskog prostornog plana za izradu Strategije prostornog 

razvoja RH, 
 izdavanju mišljenja o ocjeni i potrebi procjene utjecaja na okoliš VI. Izmjene i dopune 

PPUG Pleternice, 
 izdavanju mišljenja o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja Plana i programa 

na okoliš za IZID PPUO Čaglin, 
 izdavanju mišljenja o usklađenosti Konačnog prijedloga III. Izmjena i dopuna  PPUG 

Požege s Prostornim planom Požeško-slavonske županije,   
 izdavanju mišljenja za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat 

izgradnju pristupnog puta na desno-obalnom nasipu potoka Veličanka na 0+200 do 1+718, u 
PSŽ, 

 sudjelovanje u javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjene i dopune PPUG Požege, 
 dostavi podataka HZZPR za potrebe izrade krajobrazne osnove RH u sklopu 

pripremnih radova, 
 aktivnom sudjelovanju predstavnika Zavoda u postupcima izrade znanstveno-

istraživačkih studija različitih područja, strateških i drugih dokumenata za područje Požeško-
slavonske županije te za potrebe izrade istih izrada i izdavanje potrebne stručne podloge i 
kartografske prikaze, 

 praćenju i evidentiranju dostavljenih podataka a vezano za III. Izmjene i dopune PPŽ,  
 dostavi podataka o usklađenosti istražnog prostora tehničko-građevinskog kamena 

„Barića dolac“ s prostorno planskom dokumentacijom, 
 traženju očitovanja od „Tekije“d.o.o. o vodozaštitnim područjima (zonama sanitarne 

zaštite), 
 izradi Prijedloga Odluke za III. Izmjene i dopune PPŽ i Odluke o Izmjeni i dopuni 

navedene Odluke,  
 

4. OSTALE  AKTIVNOSTI ZAVODA 
 
 RAD PREDSTAVNIKA ZAVODA U STRUČNIM POVJERENSTVIMA I 

SUDJELOVANJE U SLJEDEĆIM RADNIM  SKUPINAMA: 
 
 u radu radne skupine Hrvatske zajednice županija koja radi na promicanju ustroja 

regionalne samouprave te poticanju i potpori ravnomjernog gospodarskog i društvenog 
razvitka, 

 sudjelovanje na gospodarskom forumu, 



 
 

 

 prisustvovanje predstavnika Zavoda kao imenovanog člana visokog procjeniteljskog 
povjerenstva u radu VIII., IX., X., XI., XII. i XIII.  sjednice visokog procjeniteljskog 
povjerenstva pri Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, 

 u radu sjednica Upravnog vijeća, 
 u izradi Županijske razvojne strategije Požeško-slavonske županije 2015. – 2020. 

godine aktivno sudjeluju zaposlenici Zavoda, 
 na više radnih sastanaka Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo tijekom godine, 
 sudjelovanje više zaposlenika Zavoda na radnom sastanku na temu „Pripremni radovi 

Državnog plana prostornog razvoja“, 
 sudjelovanje predstavnika Zavoda u postupku provedbe javne rasprave za Studiju o 

utjecaju na okoliš obilaznice Grada Pleternice nositelja zahvata Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb 
 na godišnjem skupu ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje u Ministarstvu, 
 sudjelovanje na stručnom skupu „Urbano-ruralne veze“ u Sv. Martinu na Muri 
 na sjednici radne skupine za komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i prostornog 

uređenja Zajednica županija, 
 sudjelovanju predstavnika Zavoda u Procjeniteljskom povjerenstvu za područje 

Požeško-slavonske županije,  
 sudjelovanje predstavnika Zavoda u izradi projekta smeđe signalizacije na području 

Grada Lipika pod nazivom „Grad Lipik prijatelj djece“, 
 sudjelovanju u radu Stručne radne skupine za koordinaciju i praćenje normativnih i 

operativnih aktivnosti vezanih za izradu nacrta Pravilnika o sadržaju prostornih planova nove 
generacije (e-Planovi) pri Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, 

 sudjelovanje zaposlenika Zavoda na radionici u sklopu promocije Interreg IPA-CBC 
projekta „safEarth“ Upravljanje rizikom korištenja zemljišta, izradom karata, podložnosti na 
klizanje koje je organizirao Hrvatski geološki institut kao vodeći partner 

 
 

 STRUČNO ANALITIČKI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA: 
 
Osim brojnih obveza Zavoda koje proizlaze iz Zakona i posebnih propisa, a 

odnose se na prostorno uređenje Zavod je u proteklom razdoblju realizirao i druge mjere 
koje se odnose na praćenja stanja u prostoru.  

Tako je, za potrebe istraživanja pojava i procesa u prostoru Zavod: 
 

 poticao istraživanja i provođenje mjera s ciljem učinkovitog korištenja, 
gospodarenja i zaštite prostora Požeško-slavonske županije, 

 kontinuirano pratio izmjene granica građevinskih područja za sve općine i 
gradove temeljem izrađenih PPUO/G, te pratio izmjene istih u digitalnom (dwg, 
.shp, .pdf,..) formatu, 

 unosio i evidentirao podatke prema dostavljenim Rješenjima od strane 
Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine prostornih međa 
kulturnog dobra Kulturno povijesne urbanističke cjeline Grada Lipika s 
povijesnim lječilišnim kompleksom, 

 unosio i evidentirao podatke prema dostavljenim Rješenjima od strane 
Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine prostornih međa 
kulturnog dobra Kulturno povijesne urbanističke cjeline Grada Pakraca, 

 unosio podatke u prostorno plansku dokumentaciju vezano za određivanje 
vanjskih granica inundacijskog pojasa prema dostavljenim Odlukama od strane 
Ministarstva poljoprivrede na području Županije, pa su tako tijekom 2017. 
godine unošeni podaci koji se odnose na: 

- inundacijski pojas uz lijevu i desnu obalu vodotoka Vukovarski od km 
0+515 do km 0+825 na području k.o. Pakrac, 



 
 

 

- inundacijski pojas uz lijevu i desnu obalu vodotoka Dobrovac u k.o. 
Daruvar, Doljani, Gornji Daruvar, Markovac i k.o. Vrbovac. 

Osim rada u osnovnoj djelatnosti zaposlenici Zavoda uključeni su i sudjeluju u nizu 
projekata i predmeta koje provodi Požeško-slavonska županija preko svojih upravnih odjela i 
ustanova, kao i u predmetima koje vodi Ministarstvo. 

U 2017. godini u Zavodu se radilo i na analizi niza drugih podataka (energetika, 
plinovod, vodovodna mreža, kanalizacija, praćenju i usklađenju s novim popisom državnih, 
županijskih i lokalnih cesta i dr.). 

 
Značajan dio radnog vremena zaposlenici Zavoda utrošili su na transformaciju 

vektorskih podataka u novu kartografsku projekciju (HTRS), a radilo se i na transformaciji 
vektorskih podataka važeće prostorno planske dokumentacije što je vrlo zahtjevan posao 
zbog topološke neurednosti starih planova. 

 
 TIJEKOM  2017. GODINE U ZAVODU SU DONIJETI I SLJEDEĆI AKTI:  

 
 podaci i redovna izvješća Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja prema 

njihovom traženju, 
 Odluka o ustroju Kataloga informacija Zavoda za prostorno uređenje PSŽ, 
 izrada Kataloga Informacija Zavoda, 
 dostava podataka Županu o održanim sjednicama i radu, Upravnog vijeća Zavoda u 

protekloj godini, 
 poseban popis gradiva s rokovima čuvanja dokumentacije Zavoda, 
 odluka o ovlaštenju osobe za potpisivanje naloga za službena putovanja ravnatelja 

Zavoda, 
 odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju Zavoda za sklapanje pravnih poslova i 

potpisivanje ugovora, 
 dostavljanje prostorno planske dokumentacije na zahtjev i prema potrebi (JLS, javnih 

ustanova i dr.),  
 obavijesti o navršenim godinama staža zaposlenika Zavoda, 
 razni akti vezani za kadrovske poslove (punomoći, popisi zaposlenika, potvrda o 

nalozima, potvrda na zahtjev zaposlenika o kojima se vodi službena evidencija i sl.), 
 rješenje o imenovanju odgovornog voditelja na izradi VI. Izmjena i dopuna PPUG 

Pleternice, 
 rješenje o imenovanju odgovornog voditelja na izradi III. Izmjena i dopuna PP P-SŽ 
 aneks ugovora o III. (VI.) IZID PPUG Pleternice, 
 prijedlog Sporazuma o dodjeli sredstava pomoći za edukaciju zaposlenika Zavoda za 

prostorno uređenje županije za rad s GIS alatima, sklopljen između Hrvatskog Zavoda za 
prostorni razvoj i Zavoda za prostorno uređenje, Klasa:350-01/17-09/2, Urbroj:2177/1-3-1-
17-2 od 03. travnja 2017.g, 

 prijedlog Sporazuma o dodjeli sredstava pomoći za unapređenje rada u sustavu ISPU 
Zavodu za prostorno uređenje PSŽ za ulaganje u računalne programe i licence Klasa:350-
01/16-09/3, Urbroj:2177/1-3-1-16-2 od 03. travnja 2017.g, 

 sklapanje Sporazuma o poslovima ažuriranja podataka PPP-SŽ i PPUO/G u sklopu 
pripremnih radova izrade Državnog plana prostornog razvoja, Klasa:350-01/17-09/4, 
Urbroj:2177/1-3-1-17-2 od 13. lipnja 2017.g, 

 sudjelovanje kod izrade i sklapanja ugovora tijekom godine koje sklapa Zavod sa 
drugim poslovnim subjektima (“Slavonija servis”,d.o.o., “Plodine”, “Leluba” i dr. ), 

 ugovor o radu, 
 aneks ugovora o radu,  
 izrada Izvješća o ostvarenju Programa rada Zavoda u 2016. godini, 
 izrada polugodišnjih Izvješća o aktivnostima Zavoda za Župana, 



 
 

 

 godišnji Izvještaji o izvršenju Financijskog plana Zavoda za 2016. godinu i Odluka o 
raspolaganju s viškom dobiti, 

 prijedlog izmjena i dopuna Financijkog plana Zavoda za 2017.godinu, 
 prijedlog Plana nabave za 2017.g. 
 prijedlog izmjene Plana nabave za 2017.g. 
 prijedlog Financijskog plana za 2018. i projekcije Plana za 2019. i 2020. godinu. 
 plan korištenja godišnjeg odmora zaposlenika Zavoda za 2017. godinu, 
 rješenja o korištenju godišnjeg odmora za sve zaposlenike Zavoda, 
 rješenja o ovlaštenju, 
 rješenje o plaćenom dopustu za potrebe selidbe, 
 rješenja o isplati jubilarnih nagrada zaposlenika Zavoda ostvarenih u 2017.g., 
 odluke o isplati drugih naknade ostvarenim temeljem prava iz kolektivnog ugovora, 
 prijedlog odluka za Župana, 
 prijedlog odluka za Skupštinu, 
 prijedlog Pravilnika o jednostavnoj nabavi 
 sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti, 
 provjera sadržaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2016.g. 
 poziv za 40. 41. 42. i 43. sjednicu Upravnog vijeća (obrada kompletnih materijala, 

upućivanje akata na Upravno vijeće, izrada zapisnika te izrada donijetih odluka i drugih akata 
Upravnog vijeća), 

 podaci za obračun naknade za rad nazočnog člana Upravnog vijeća za sve sjednice 
održane u 2017. g. 

 zahtjev za doznačavanje sredstava Zavodu iz Proračuna Županije za 2017.g. 
 anketni upitnik o popunjenosti radnih mjesta, osposobljeosti ljudi i tehničke 

opremljenosti u Zavodu - dostavljanje podataka HZPR, 
 provođenje postupka vezano uz Odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor i 

imenovanje ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje i provođenje cjelokupnog postupka,  
 registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Zavoda u 2017. g., 
 rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća za župana, 
 rješenje o imenovanju zamjenika predsjednika Upravnog vijeća, 
 Program rada Zavoda za 2018. godinu, 
 podaci dostavljeni Ministarstvu o područjima naseljenim Romima za izradu prostorno 

planske dokumentacije, 
 ponude za izradu III. IZID PPUG Lipika, 
 ponude za izradu III. IZID PPUG Požege, 
 prikupljanje informativne ponude za dostavu uredskog materijala, 
 provođenje postupka jednostavne nabave, 
 donošenje odluke o popisu i osnivanju povjerenstva za popis imovine i obveza 

Zavoda za prostorno uređenje, 
 plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Zavoda za 

2018.g.  
 poseban popis gradiva s rokovima čuvanja akata Zavoda, 
 rješenje o odrađivanju brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena Zavoda, 

 OSTALI TEKUĆI POSLOVI:  
 
 pružanje informacija strankama te omogućavanje (neslužbenog) uvida u važeću 

prostorno-plansku dokumentaciju,  
 očitovanja/tumačenja u svezi provedbe prostornih planova uređenja općina i gradova 

kojima je ovaj Zavod bio izrađivač, 
 skeniranje raznih podloga za potrebe državnih i županijskih ureda i službi, 
 vođenje dijela administrativnih poslova urudžbenog zapisnika i upisnika predmeta kod 

prijema akata, evidentiranja akata i arhivanja (pisarnice, pismohrane Zavoda i dr.), 





 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

 


