
“PROSTORNO PLANIRANJE 

U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI 2017. – 2020.”

Redoslijed prezentacija:

1. Pilot projekt sanacije nezakonite gradnje na području 

Zagrebačke županije

2. WEB GIS preglednik prostornih planova i Registar 

prostornih planova na području Zagrebačke županije

3. Analiza izgrađenosti kroz vremenska razdoblja

4. Najava VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Županije

Zavod za prostorno uređenje

Zagrebačke županije
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„Najava VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije “ 

Zavod za prostorno uređenje

Zagrebačke županije

Željka Kučinić, dipl.ing.arh., ravnateljica Zavoda

4. Kratka obavijest:
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• Županijska skupština Zagrebačke županije 

donijela je Prostorni plan Zagrebačke županije 

18. veljače 2002. 

• Do danas su donesene sljedeće izmjene i 

dopune navedene Odluke:  

• I. Izmjene i dopune 2005. godine, 

• II. Izmjene i dopune 2007. godine,

• III. Izmjene i dopune 2010. godine, 

• IV. Izmjene i dopune 2011. godine 

• VI. izmjene i dopune 2015. godine. 
• (Odluka o izradi V. izmjena – van snage).
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Prostorni plan Zagrebačke županije



• Člankom 198. Zakona utvrđeno je da 

dokumenti prostornog uređenja 

doneseni na temelju propisa koji su 

važili prije ovog Zakona (tzv. prostorni 

planovi „stare generacije”) ostaju na 

snazi do donošenja prostornih planova 

tzv. „nove generacije” ili E-planova.

• Prostorni planovi „stare generacije” 

mogu se mijenjati i/ili dopunjavati prije 

donošenja novih. 
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Zakon o prostornom uređenju NN 153/13, 65/17 



• Izrada prostornog plana započinje 

Odlukom o izradi plana. 

• Odluku o izradi Prostornog plana 

Županije i njegovih izmjena i dopuna 

donosi Županijska skupština 

Zagrebačke županije.

• Odlukom je utvrđena pravna osnova, 

razlozi i obuhvat izrade, ocjena stanja, 

ciljevi i polazišta, popis sektorskih 

studija, način pribavljanja rješenja, 

popis tijela koja sudjeluju, rokovi izrade, 

način financiranja.
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Odluka o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije



Osnovni cilj izrade:
• kroz usklađivanje prostorno planskih rješenja s novim 

propisima, dokumentacijom i stanjem u prostoru, 

osigurati kvalitetniji prostorni i gospodarski razvoj 

područja Zagrebačke županije, na načelima održivog 

razvoja.

Programska polazišta:
• izmjene i dopune svih prostorno planskih rješenja koja 

je potrebno uskladiti s novim propisima, 

novoizrađenom tehničkom i prostornom 

dokumentacijom, stručnim podlogama i studijama, te 

prilagoditi novim spoznajama o stanju u prostoru 

aktualiziranim tijekom praćenja izrade prostornih 

planova uređenja gradova i općina. 6

Programska polazišta za izradu VII. Izmjena i dopuna Plana



Korištenje i namjena prostora, uvjeti gradnje:

1. Usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju u dijelu koji se odnosi na 

usklađenje nazivlja, dimenzioniranje građevinskih područja i dr.,

2. Usklađenje s Prostornim planom Parka prirode Medvednica („Narodne 

novine“, broj 89/14) i Prostornim planom Parka prirode Žumberak –

Samoborsko gorje („Narodne novine“, broj 125/14 i 5/15),

3. Usklađenje granica eksploatacijskih polja ugljikovodika s podacima 

nadležnog javnopravnog tijela,

4. Promjena kriterija za dimenzioniranje građevinskih područja na prostoru 

potencijalnog vodozaštitnog područja Črnkovec i Kontaktnog područja uz 

Prostor za razvoj Zračne luke Zagreb i dr.

7

Programska polazišta po tematskim cjelinama - izvod



Infrastrukturni i vodnogospodarski sustav:

1. Planiranje nove autocestovne zagrebačke obilaznice sukladno Strategiji 

prostornog razvoja Republike Hrvatske (listopad 2017.) i podacima HAC,

2. Planiranje obilazne teretne pruge kao trase u istraživanju, sukladno 

Strategiji prostornog razvoja RH (listopad 2017.) i podacima HŽ,

3. Usklađenje s Planom upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021.,

4. Usklađenje s Uredbom o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske 

infrastrukture i dr.

Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora:

1. Usklađenje sustava gospodarenja otpadom s novim propisima, planovima 

i strategijama te drugim aktima i odlukama Zagrebačke županije,

2. Usklađenje popisa i mjera zaštite zaštićenih dijelova prirode i kulturnih 

dobara s novim podacima nadležnih tijela.
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Programska polazišta po tematskim cjelinama - izvod



• Izrada VII. Izmjena Plana – tijekom 2018. godine.

• Usporedo s izradom Plana – postupak Strateške 

procjene utjecaja na okoliš (SPUO).

• Nakon donošenja Odluke o izradi – dostava Odluke 

svim javnopravnim tijelima, gradovima i općinama 

na području Županije, susjednim županijama i 

drugim sudionicima i korisnicima prostora (100 

adresa).

• Uz Odluku se dostavlja Poziv na dostavu zahtjeva.

• Očekujemo Vaše prijedloge!
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Terminski plan



Zavod za prostorno uređenje

Zagrebačke županije

HVALA NA PAŽNJI!

Sve prezentacije bit će objavljene na WEB stranicama Zavoda:

www.zpuzz.hr

zavod@zpuzz.hr
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