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I.    DJELOKRUG RADA ZAVODA  
 
Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: Zavod) osnovan je temeljem 
Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) 
kao javna ustanova. Odluku o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije donijela 
je Županijska skupština Zagrebačke županije 12. prosinca 2007. godine („Glasnik Zagrebačke 
županije“, broj 30/07, 26/09, 15/10 – pročišćeni tekst i 12/14). Prema Zakonu o prostornom uređenju i 
gradnji i Odluci o osnivanju Zavoda, osnivač Zavoda je Zagrebačka županija, a osnivačka prava  
ostvaruje Župan Zagrebačke županije.  
  
Djelatnost Zavoda utvrđena je Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i 
obuhvaća: 

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

− izradu izvješća o stanju u prostoru, 
− vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje istim u okviru ovlasti, 
− pripremu polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih 

područja, 
− pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine, 
− izradu prostornih planova uređenja gradova i općina, urbanističkih planova uređenja od 

značaja za Državu, odnosno Županiju te obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja 
prostornog uređenja, ako to zatraži nadležno Ministarstvo ili Župan, 

− i druge poslove u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Statutom Zavoda. 
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II.  ORGANIZACIJSKA STRUKTURA ZAVODA 
 
Na realizaciji poslova u Zavodu je, tijekom 2014. godine, bilo zaposleno 11 zaposlenika, od kojih deset 
sa visokom stručnom spremom (pet diplomiranih inženjera arhitekture, dva diplomirana inženjera 
građevinarstva, jedan profesor geografije, jedan diplomirani inženjer prometa i jedan stručni specijalist 
ekonomije) te jedan sa srednjom stručnom spremom (građevinski tehničar).  
 
Dvije zaposlenice dio godine bile su na porodiljnom dopustu, a oglas za rad na određeno vrijeme do 
njihova povratka ponavljao se, zbog neodaziva, više puta. Tek u rujnu mjesecu zaposlena je zamjena 
za stručnu savjetnicu za prostorno uređenje, dok je postupak zapošljavanja zamjene za stručnu 
suradnicu za infrastrukturni sustav još uvijek u tijeku. Unatoč ovoj smanjenoj brojnosti zaposlenika 
tijekom 2014. godine, Zavod je ostvario iznimne poslovne rezultate, ostvario utvrđeni plan rada te 
prihodovao preko 200.000,00 kuna vlastitih prihoda. 
 
Sukladno Pravilniku o radu Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije, (KLASA: 021-01/14-
01/1, URBROJ: 238/1-126-14-8 i KLASA: 021-01/14-01/5, URBROJ: 238/1-126-14-3) zaposlenici su 
raspoređeni na radna mjesta unutar organizacijske strukture Zavoda koju čine sljedeće ustrojstvene 
jedinice:  

• Ured ravnatelja (u kojem rade ravnateljica i 2 zaposlenika) i  
• Odjel za prostorno uređenje, unutar kojeg se nalaze: 

o Odsjek za izradu i praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja (sa 4 
zaposlenika) te Odsjek za infrastrukturni sustav i zaštitu okoliša (sa 4 zaposlenika).  

 
III. PRIKAZ REALIZACIJE POSLOVA  
 
U nastavku se daje prikaz realizacije poslova u 2014. godine, strukturiran prema godišnjem Planu 
rada Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije za 2014. godinu koji je donesen po 
Upravnom vijeću Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije 19. prosinca 2013. godine. 
Najvažnije aktivnosti Zavoda u tom razdoblju odnosile su se na izradu Prostornog plana Parka prirode 
Žumberak – Samoborsko gorje, izradu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 
Jastrebarsko, izradu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubrava te IV. Izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rugvica. Krajem godine započela je izrada Nacrta 
prijedloga VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, a važna aktivnost tijekom 
cijele godine bila je izrada Registra prostornih planova Zagrebačke županije, u okviru Informacijskog 
sustava prostornog uređenja. 
 
III.1.  REDOVNA DJELATNOST ZAVODA 
 
III.1.1. Praćenje provedbe Prostornog plana Zagrebačke županije  
 
Prostorni plan Zagrebačke županije (PPZŽ) donesen je 2002. godine (“Glasnik Zagrebačke županije”, 
broj 3/02,). Do danas su donesene četiri izmjene i dopune ovog Plana (“Glasnik Zagrebačke županije”, 
broj 8/05, 8/07, 4/10 i 10/11), a u svibnju 2012. godine utvrđen je  Pročišćeni tekst Odluke o donošenju 
Prostornog plana Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 14/12). Prostorni plan 
Zagrebačke županije, kao i njegove izmjene i dopune te prijedlog Pročišćenog teksta Odluke, izradio 
je ovaj Zavod.  
Obveza praćenja provedbe Prostornog plana Županije određena je Zakonom o prostornom uređenju. 
Zavod prati provedbu Prostornog plana Županije kroz aktivno sudjelovanje u svim fazama izrade i 
donošenja prostornih planova užih područja čija je izrada i donošenje u nadležnosti gradova i općina. 
Ova je aktivnost započela 2002. godine, donošenjem Plana, a nastavlja se kontinuirano kroz sve 
godine rada Zavoda. Tijekom 2014. godine Zavod je sudjelovao u izradi brojnih dokumenata 
prostornog uređenja iz nadležnosti gradova i općina, po raznim fazama izrade, o čemu detaljnije u 
točkama III.1.2. i III.1.3. ovog Izvješća. 
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III. 1.2. Analiza i davanje mišljenja na konačne prijedloge prostornih 
            planova uređenja gradova i općina  
 
Jedna od važnih djelatnosti Zavoda je sudjelovanje u postupku izrade i donošenja prostornih planova 
uređenja (PPU) velikih gradova, gradova i općina s područja Zagrebačke županije. Sukladno Zakonu 
o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), Zavod daje mišljenje na Konačni prijedlog 
prostornog plana uređenja (i njegovih izmjena i dopuna) o usklađenosti prostornog plana uređenja s 
Prostornim planom Županije. Iznimka su prostorni planovi uređenja čiji je stručni izrađivač ili 
koordinator izrade bio Zavod – u takvom slučaju ne pribavlja se mišljenje Zavoda. Tijekom 2014. 
godine donesena su tri prostorna plana iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave čiji je stručni  
izrađivač bio Zavod i za koje se nije pribavljalo navedeno mišljenje
 

, a to su: 

1) VII. Izmjene i dopune PPU Grada Jastrebarsko. 
2) IV. Izmjene i dopune PPU Općine Dubrava, 
3) IV. Izmjene i dopune PPU Općine Rugvica. 

 
Osim navedenih planova, tijekom 2014. godine donesen je i značajan broj izmjena i dopuna prostornih 
planova uređenja u čijem je postupku donošenja sudjelovao Zavod kroz izradu analize usklađenosti 
Konačnog prijedloga prostornog plana s Prostornim planom Zagrebačke županije. Nakon detaljne 
analize i dodatnih usklađivanja dijelova plana s Prostornim planom Zagrebačke županije, Zavod je 
izdao pozitivna mišljenja na sljedeće Konačne prijedloge

 

 izmjena i dopuna prostornih planova 
uređenja: 

1) III. ciljane izmjene i dopune PPU Grada Zaprešića 
(mišljenje dano 10. veljače 2014.), 

2) II. Izmjene i dopune PPU Grada Vrbovca  
(mišljenje dano 13. veljače 2014.),  

3) III. Izmjene i dopune PPU Općine Brckovljani 
(mišljenje dano 24. travnja 2014.),  

4) I. Izmjene i dopune PPU Grada Samobora  
(mišljenje dano 30. travnja 2014.),  

5) II. Izmjene i dopune PPU Grada Ivanić-Grada 
(mišljenje dano 07. srpnja 2014.),  

6) III. Izmjene i dopune PPU Općine Kloštar Ivanić 
(mišljenje dano 22. kolovoza 2014.),  

7) II. Izmjene i dopune PPU Grada Velika Gorica 
(mišljenje dano 10. rujna 2014.). 

 
Slika 1: Mišljenje na Konačni prijedlog I. Izmjena i dopuna PPUG 
Samobora (Zavod, travanj 2014.). 
 
III. 1.3. Stručno-savjetodavno praćenje izrade dokumenata prostornog 
            uređenja gradova i općina u svim fazama izrade 
 
Osim kroz izdavanje mišljenja na konačne prijedloge prostornih planova uređenja, Zavod kroz stručno-
savjetodavnu suradnju aktivno sudjeluje i u ostalim fazama postupka izrade i donošenja prostornih 
planova čije je donošenje u nadležnosti gradova i općina. Suradnja se odnosi na sve vrste planova, ali 
najčešće se ostvaruje kod izrade prostornih planova uređenja i njihovih izmjena i dopuna. Riječ je o 
pregledu i detaljnoj analizi prostornih planova s ciljem uklanjanja eventualnih neusklađenosti s 
Prostornim planom Zagrebačke županije već pri njihovoj izradi, a prije davanja službenog mišljenja na 
konačni prijedlog plana.  
Tijekom 2014. godine Zavod je, u okviru stručno savjetodavne suradnje i na zahtjev gradova i općina, 
analizirao sljedeće radne verzije prostornih planova: 
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1) II. Izmjene i dopune PPU Grada Ivanić-Grada   
- stručna analiza o usklađenosti predloženih rješenja Prijedloga Plana za ponovnu 

javnu raspravu s PPZŽ od 16. siječnja 2014. 
2) II. Izmjene i dopune PPU Grada Velika Gorica   

- stručna analiza usklađenosti predloženih rješenja Prijedloga Plana za ponovnu javnu 
raspravu s PPZŽ, od 29. siječnja 2014., 

3) I. Izmjene i dopune PPU Grada Samobora   
- stručna analiza usklađenosti predloženih rješenja Nacrta konačnog prijedloga Plana 

nakon  ponovljene javne rasprave s PPZŽ, od 17. ožujka 2014., 
4) III. Izmjene i dopune PPU Općine Marija Gorica   

- stručna analiza mogućnosti proširenje građevinskog područja naselja za potrebe 
izgradnje doma te usklađenje Plana s PPZŽ i novim propisima, od 12. lipnja 2014. 

5) III. Izmjene i dopune PPU Općine Kloštar Ivanić   
- stručna analiza usklađenosti predloženih rješenja Prijedloga Plana s PPZŽ, od 24. 

srpnja 2014. 
6) II. Izmjene i dopune PPU Grada Velika Gorica   

- stručna analiza usklađenosti predloženih rješenja Nacrta konačnog prijedloga Plana 
nakon  ponovljene javne rasprave s PPZŽ, od 20. kolovoza 2014. 

7) IV. Izmjene i dopune PPU Općine Krašić   
- stručna analiza usklađenosti predloženih rješenja Prijedloga Plana s PPZŽ, od 8. 

rujna 2014. 
8) VII. Izmjene i dopune PPUO Klinča Sela 

-  pregled usklađenosti predloženih rješenja Konačnog prijedloga Plana s PPZŽ u 
postupku davanja mišljenja, od 10. prosinca 2014., 

9) IV. Izmjene i dopune PPU Općine Bistra  
- stručna analiza usklađenosti predloženih rješenja Nacrta konačnog prijedloga Plana s 

PPZŽ, od 31. prosinca 2014. 
 

III.1.4. Vođenje dokumentacije prostora  
 
Zavod također kontinuirano vodi dokumentaciju prostora koja danas sadrži nekoliko stotina elaborata 
donesenih prostornih planova, planova u izradi, stručnih podloga, studija i projekata. Tijekom 2014. 
godine Zavodu je dostavljeno dvadesetak elaborata prostornih planova različitih razina za područja 
unutar Zagrebačke županije i pet stručnih studija. Dokumentacija prostora sadrži i dokumentaciju o 
korištenju zemljišta (rješenja o uvjetima građenja, lokacijske i građevinske dozvole, rješenja o 
izvedenom stanju i dr.). U razmatranom razdoblju Zavodu je, od strane ispostava Upravnog odjela za 
prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, dostavljeno preko stotinu akata 
kojima se reguliraju pojedini zahvati u prostoru
 

. 

III. 1.5. Stručno-analitički i ostali poslovi  
 
III. 1.5.1. Izrada prostornih analiza 
 
Stručno-analitički poslovi Zavoda nastavljaju se provođenjem daljnjih 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. Analize se izrađuju digitalno, koristeći 
suvremenu GIS tehnologiju i podatke Zavoda implementirane u informacijski sustav prostornog 
uređenja. Tijekom 2014. godine izrađen je niz prostornih analiza za potrebe izrade Prostornih planova 
uređenja i Izvješća o stanju u prostoru jedinica lokalne samouprave – analiza namjene površina, 
infrastrukturnih sustava i površina pod posebnom zaštitom iz prostornih planova uređenja te 
usporedba podataka s planovima izrađenim prije donošenja Prostornog plana Županije. Analize je 
proveo stručni tim Zavoda koji sudjeluje u izradi izvješća o stanju u prostoru i prostornih planova 
lokalne razine. 
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Od provedenih analiza posebno treba izdvojiti: 
− Analizu prikaza uređenih i neuređenih građevinskih područja u prostornim planovima uređenja 

gradova i općina na području Zagrebačke županije, iz listopada 2014. godine (provjera 
provođenja obveze iz Zakona o prostornom uređenju te obavijest gradovima i općinama o 
istoj, u okviru savjetodavno-stručne suradnje na izradi planova) i 

− Analizu planiranih reciklažnih dvorišta u prostornim planovima uređenja gradova i općina na 
području Zagrebačke županije, iz veljače 2014. godine (provjera provođenja obveze iz Zakona 
o održivom gospodarenju otpadom te obavijest gradovima i općinama o istoj, u okviru 
savjetodavno-stručne suradnje na izradi planova). 

 
Slika 2: Izvod iz Analize prikaza uređenih i neuređenih građevinskih područja u prostornim planovima uređenja 
gradova i općina na području Zagrebačke županije (Zavod za prostorno uređenje ZŽ, listopad 2014.) 
 
 
III. 1.5.2. Nastavak obrade i verifikacije podataka za Geoportal 
               prostornih planova Republike Hrvatske 
 
Na temelju zahtjeva Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Zavod je, nakon prve faze 
pripreme podataka za izradu GEOPORTALA prostornih planova Republike Hrvatske, u kojoj su 
obrađeni Prostorni plan Zagrebačke županije i svi prostorni planovi uređenja gradova i općina 
Zagrebačke županije, završio i drugu fazu u kojoj je obrađeno preko 100 urbanističkih planova 
uređenja, generalni urbanistički planovi i PPPPO Črnkovec - Zračna luka Zagreb.  
Zavod je predao Ministarstvu sljedeće obrađene i pripremljene podatke za potrebu uspostave 
Geoportala prostornih planova: 

- tekst (PDF format) i sve kartografske prikaze važećih, ovjerenih prostornih planova u 
georeferenciranom rasterskom obliku (TIFF format, HTRS96/TM koordinatni sustav), 

- sastavnice i legende prostornih planova u PDF-formatu, 
- tablice s podacima o sadržajima pojedinih kartografskih prikaza. 

Obrada i priprema podataka za Geoportal nastavlja se i dalje kao kontinuirani proces. 
 
Također je u proteklom razdoblju Zavod unio i verificirao metapodatke za preko 400 prostornih 
planova svih razina na području Zagrebačke županije. Riječ je o tabelarnom prikazu podataka o 
planovima, svojevrsnoj „osobnoj iskaznici“ prostornih planova, koja je sastavni dio Informacijskog 
sustava prostornog uređenja Republike Hrvatske (ISPU) i objavljuje se na Internetskim stranicama 
Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Unos metapodataka također se nastavlja kao 
kontinuirani proces i u sljedećoj godini. 
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Slika 3: Primjer Osobne iskaznice prostornog plana – dio Informacijskog sustava prostornog uređenja Republike 
Hrvatske – ISPU (Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, 2014.).  
 
 
III. 1.5.3. Analiza koncepcijskih rješenja Programa zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save 

  i zaobalja u odnosu na važeće prostorne planove na području Zagrebačke županije 
 
Zavod je, u studenom 2014. godine, izradio analizu tri varijante koncepcijskih rješenja Programa 
zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja u odnosu na važeće prostorne planove na području 
Zagrebačke županije. Ove varijante razmatrane su u okviru Nacrta Projekta „Plan regulacije, uređenja 
i korištenja rijeke Save u Zagrebu“, srpanj 2014. (Mott MacDonald, IPF Consortium). Prezentaciju, 
koja predstavlja skraćeni pregled detaljnije Analize, predstavnice Zavoda izložile su na Tematskoj 
sjednici Županijskog savjeta o višenamjenskom uređenju, zaštiti i korištenju rijeke Save, održanoj 19. 
studenoga 2014. godine u Zagrebačkoj županiji.  Također je, u pripremi Strateške studije utjecaja na 
okoliš, Zavod sudjelovao u izradi prijedloga njezina sadržaja. 
  

 
Slika 4: Prezentacija „Analiza koncepcijskih rješenja Programa zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save  i zaobalja 
u odnosu na važeće prostorne planove na području Zagrebačke županije“, koju je Zavod održao na Tematskoj 
sjednici Županijskog savjeta o višenamjenskom uređenju, zaštiti i korištenju rijeke Save, održanoj 19. studenoga 
2014. godine u Zagrebačkoj županiji.   

•1

Izlaganje na Tematskoj sjednici Županijskog savjeta o višenamjenskom uređenju, zaštiti i 
korištenju rijeke Save, 19. studenoga 2014. godine.  

ANALIZA KONCEPCIJSKIH RJEŠENJA 
PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠTENJA RIJEKE SAVE I ZAOBALJA U ODNOSU 
NA VAŽEĆE PROSTORNE PLANOVE NA PODRUČJU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

•10

2.) Analiza VARIJANTE 0

Usporedba trase planiranog lijevog  nasipa za 
obranu od poplave i trase nasipa HE Zaprešić 
(Podsused) na  zaprešićkom području iz važeće 
prostornoplanske dokumentacije (Izvor: Studija o 
utjecaju na okoliš za izgradnju lijevog nasipa rijeke 
Save od ušća Lužnice do ušća Sutle, IGH d.d., 2014, 
PPUG Samobor, PPUG Zaprešić, te PPUO Brdovec)
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III. 1.5.4. Analiza Nacrta Pravilnika o sadržaju prostornih planova, 
   izrada primjedbi i prijedloga 
                
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja izradilo je radni Nacrt novog Pravilnika o sadržaju 
prostornih planova te ga dostavilo svim županijskim zavodima u Republici Hrvatskoj, uz zamolbu za 
dostavom primjedbi i prijedloga na radni materijal. Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije 
izradio je analizu obimne dokumentacije (Pravilnik sa brojnim dodacima) i dostavio Ministarstvu 
tridesetak primjedbi, pitanja i prijedloga koji se, prije svega, odnose na Dodatak IV: Grafički prostorni 
pokazatelji i plansko znakovlje. O navedenom Nacrtu Pravilnika raspravljalo se i na brojnim radnim 
sastancima u organizaciji Ministarstva i Komore arhitekata Republike Hrvatske. 
 
III. 1.5.5. Sudjelovanje u povjerenstvima za ocjenu utjecaja na okoliš 
               i povjerenstvu za pripremu Odluke o zaštiti izvorišta 

 
U 2014. godini Zavod je, sa svojom predstavnicom, sudjelovao u radu stručnih povjerenstava za 
ocjenu utjecaja na okoliš za sljedeće zahvate: 

− zahvat izgradnje lijevog nasipa rijeke Save od ušća Lužnice do ušća Sutle i 
− zahvat Državna cesta Bobovica (A3) – Prigorje Brdovečko (D225). 

Održano je više radnih sjednica na kojima su razmatrane primjedbe članova Povjerenstva i provedeni 
su postupci javne rasprave. U 2014. godini Zavod je, sa svojom predstavnicom, sudjelovao i u radu u 
Povjerenstva za pripremu Odluke o zaštiti izvorišta Strmec, Šibice, Bregana, Slapnica i Lipovec. 
 
III. 1.5.6. Sudjelovanje u izradi Županijske razvojne strategije 

  Zagrebačke županije 2014.-2020. 
 
Odlukom Župana od 3. lipnja 2014. godine imenovana je Radna skupina za izradu Županijske 
razvojne strategije Zagrebačke županije 2014. – 2020. godine, u kojoj sudjeluje ovaj Zavod. Tijekom 
2014. godine Zavod je ažurirao mjere unaprjeđenja razine urbaniteta naselja te sudjelovao u izradi 
sljedećih poglavlja Razvojne strategije: 

1. Geografski i prometni položaj 
2. Administrativna podjela 
3. Stanovništvo 
4. Ljudski resursi 
5. Prirodna obilježja 
6. Prirodni resursi 
7. Prostorno uređenje i planiranje. 

Stručna suradnja Zavoda u izradi Županijske razvojne strategije Zagrebačke županije nastavit će se i 
u 2015. godini. 
 
III.2.  USPOSTAVA I VOĐENJE INFORMACIJSKOG  
         SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA             
 
Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, 
uspostavlja, vodi i održava Informacijski sustav prostornog uređenja za područje Zagrebačke županije. 
Iako se ove aktivnosti u Zavodu provode već više od deset godina, ove je godine zbog novih zahtjeva 
koji se postavljaju temeljem Zakona, Europskih direktiva, ali i zbog bolje preglednosti, dostupnosti i 
ažurnosti podataka, Zavod pristupio izradi jedinstvene baze Registra prostornih planova na području 
Zagrebačke županije. 
Uspostava Registra prostornih planova na području Zagrebačke županije predviđa se u nekoliko faza, 
a tijekom 2014. godine izrađen je Model baze registra prostornih planova, pripremljeni su 
metapodataci o prostornim planovima (za svaki plan odnosno, izmjenu i dopunu plana, prikupljeno je i 
obrađeno preko 100 zasebnih podataka), provedena nabava web-aplikacije za prikaz osnovnih 
podataka o prostornim planovima na Internetskim stranicama Zavoda, te uneseni podaci za razinu 
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Prostornog plana Zagrebačke županije, Prostornog plana područja posebnih obilježja Črnkovec - 
Zračna luka Zagreb i prostornih planova uređenja općina i gradova. Krajem 2014. godine ovako 
pripremljen Registar stavljen je u funkciju, a pripremljeni podaci o prostornim planovima županijske 
razine i prostornim planovima uređenja objavljeni u okviru WEB GIS preglednika, na Internetskim 
stranicama Zavoda (www.zpuzz.hr).  

 
Tijekom sljedeće, 2015., godine 
predviđena je dopuna sustava 
sučeljem za unos i održavanje 
podataka, kao i unos preostalih 
podataka. Predviđena je također 
nadogradnja sustava modulima s 
podacima o izvješćima o stanju u 
prostoru, elaboratima i studijama 
izrađenim za područje Zagrebačke 
županije, te ostalom prostorno 
planskom dokumentacijom, kao i 
evidencija pokrivenosti prostora 
Zagrebačke županije topografskim 
kartama, digitalnim orto-foto 
zapisima i digitalnim katastarskim 
planovima. Konačni oblik i sadržaj 
Informacijskog sustava prostornog 
uređenja Zagrebačke županije 
ovisit će i o Uredbi o informacijskom 
sustavu prostornog uređenja, koja 
je u postupku izrade. 
 
Slika 5 (lijevo): Shema baze Registra 
prostornih planova na području 
Zagrebačke županije (Zavod i GDi 
Gisdata d.o.o., lipanj 2014.). 
Slika 6 (dolje): WEB GIS preglednik 
prostornih planova na www.zpuzz.hr 
(Zavod i GDi Gisdata d.o.o., prosinac 
2014.). 
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Također, tijekom 2014. godine nastavljena je realizacija Sporazuma o sufinanciranju izrade i 
ažuriranja službenih prostornih podloga državne izmjere i katastra nekretnina za razdoblje 2011.- 
2014. godine, sklopljenog između Zagrebačke županije i Državne geodetske uprave. Zavod provodi 
stručno analitičke poslove na realizaciji Sporazuma, koji se sastoje od potraživanja, pripreme i 
distribucije podataka gradovima i općinama. Tijekom 2014. godine Zavod je pripremio i distribuirao 
ažurirane digitalne katastarske planove jedinicama lokalne samouprave koje su, zbog izrade novih 
izmjena i dopuna prostornih planova, zatražile navedene podatke. Riječ je o općinama Dubrava, 
Rugvica, Marija Gorica, Križ, Orle, Brckovljani, Luka, Dubravica, Gradec, Pušća, Farkaševac i 
gradovima Dugo Selo, Jastrebarsko, Ivanić-Grad, Zaprešić, Sveta Nedelja i Sveti Ivan Zelina. Grafički 
podaci granica Županije, katastarskih općina, naselja općina/gradova, mjesne samouprave i 
statističkih krugova u .shp formatu dostavljeni su Stručnoj službi župana. Tijekom 2014. godine 
predstavnik Zavoda sudjelovao je u radnoj skupini za izgradnju poslovnog modela Nacionalne 
infrastrukture prostornih podataka (NIPP-a). 
 
III.3.  IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA  
         ZAGREBAČKE  ŽUPANIJE  
    
Postupak izrade VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije započeo je donošenjem 
Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije po Županijskoj skupštini 
4. prosinca 2014. godine. Ovim će se Izmjenama i dopunama Plana utvrditi lokacije za smještaj kazeta 
za zbrinjavanje azbesta na području Zagrebačke županije, prema obvezi iz Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13). Lokacije će se utvrditi na postojećim 
lokacijama aktivnih službenih odlagališta komunalnog otpada u Zagrebačkoj županiji koje su 
posebnom stručnom podlogom predložene kao najpovoljnije za navedenu namjenu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 6: Izvod iz  
radnog Nacrta 
prijedloga VI. Izmjena 
i dopuna Prostornog 
plana Zagrebačke 
županije (Zavod za 
prostorno uređenje 
Zagrebačke županije, 
prosinac 2014.) 
 

 
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja očitovalo se na upit postavljen prije pokretanja izrade, 
da je moguće provesti postupak i donijeti nove VI. Izmjene i dopune Plana temeljem novog Zakona o 
prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), iako je u tijeku postupak izrade V. Izmjena i 
dopuna Plana koji se provodi po starom Zakonu. Navedeni postupak V. Izmjena i dopuna Plana moći 
će se nastaviti tek kada Grad Zagreb kroz Izmjene i dopune svojeg prostornog plana pokrene 
utvrđivanje trasa prometne infrastrukture koja prolazi dvjema jedinicama područne (regionalne) 
samouprave, odnosno kad se o postupku i dinamici planiranja navedene infrastrukture usuglase 
nadležna državna tijela. Slijedom navedenog, Zavod je tijekom prosinca 2014. godine izradio radni 
Nacrt prijedloga VI. Izmjena i dopuna Plana.  
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III.4.  IZRADA PROSTORNOG PLANA  
         PARKA PRIRODE ŽUMBERAK - SAMOBORSKO GORJE  
 
Tijekom 2014. godine u cijelosti je dovršen postupak izrade Prostornog plana Parka prirode Žumberak 
– Samoborsko gorje. Hrvatski sabor, na sjednici 17. listopada 2014. godine, donio je Odluku o 
donošenju Prostornoga plana Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje („Narodne novine“, broj 
125/14). Nositelj izrade ovog Plana bilo je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, koordinator 
izrade Plana Hrvatski zavod za prostorni razvoj, a stručni izrađivač Plana Zavod za prostorno uređenje 
Zagrebačke županije, u suradnji s Urbanističkim zavodom grada Zagreba. 
 

 
Slika 7: Izvod iz Nacrta konačnog prijedloga Prostornog plana Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje – 
karta 1: Korištenje i namjena prostora te izvod iz prezentacije (Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije 
i Urbanistički zavod Grada Zagreba, 2014. godine). 
 
Tijekom 2014. godine provedene su sljedeće aktivnosti: 
 
Nakon provedenog postupka Javne rasprave razmotrene su pristigle primjedbe i prijedlozi te je, uz 
koordinaciju Ministarstva, izrađeno Izvješće o javnoj raspravi i dopunjen Nacrt konačnog prijedloga 
Plana prema prihvaćenim primjedbama i prijedlozima. Elaborat Nacrta konačnog prijedloga Plana 
Zavod je predao Ministarstvu zajedno s izrađenom prezentacijom, a nakon verifikacije Ministarstvo ga 
je uputilo nadležnim javnopravnim tijelima na ishođenje mišljenja i suglasnosti.  
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Prema prihvaćenim primjedbama javnopravnih tijela u postupku ishođenja mišljenja i suglasnosti 
Zavod je korigirao Nacrt konačnog prijedloga Plana i Izvješće s Javne rasprave. Korigirani Nacrt 
konačnog prijedloga Plana i Izvješće s Javne rasprave Ministarstvo je potvrdilo, a potom uputilo na 
Vladu Republike Hrvatske radi utvrđivanja Konačnog prijedloga Plana. Vlada Republike Hrvatske na 
svojoj sjednici održanoj 30. srpnja 2014. utvrdila je Konačni prijedlog Plana te je isti uputila Hrvatskom 
Saboru u proceduru donošenja. Plan je, Odlukom o donošenju Prostornog plana Parka prirode 
Žumberak – Samoborsko gorje, donesen po Hrvatskom Saboru na 14. sjednici, 17. listopada 2014.  
 
Završne aktivnosti ovog Zavoda odnosile su se na implementaciju cjelovitog Plana u GIS sustav, 
umnožavanje elaborata donesenog Plana te izradu završnih izvješća o izvršenim radovima i utrošenim 
sredstvima prema nadležnom Ministarstvu. 
 
III.5.  IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆINA 
 
Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, u skladu s člankom 27. Zakona o prostornom 
uređenju, a po provedenom postupku nabave, tijekom 2014. godine preuzeo je obvezu izrade 
sljedećih prostornih planova iz nadležnosti gradova i općina: 
 

1. Izradu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko, 
2. Izradu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubrava, 
3. Izradu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rugvica. 

 
Sve navedene izmjene i dopune prostornih planova obuhvaćale su složeni proces analize pristiglih 
inicijalnih zahtjeva za njihovom izradom, analizu posebnih propisa i prostornih planova šireg područja 
s kojima treba uskladiti planska rješenja, prilagodbu grafičkih prikaza novom koordinatnom sustavu 
Republike Hrvatske, kao i izradu pročišćenog teksta odredbi za provođenje i kartografskih prikaza, 
sukladno novom Zakonu o prostornom uređenju. 
 

 
Slika 8: Izvod iz VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko i IV. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Rugvica -  karta 1: Korištenje i namjena prostora (Zavod za prostorno uređenje 
Zagrebačke županije, 2014. godine). 
 
Tijekom 2014. godine Zavod je, u skladu s ugovorenim rokovima, dovršio postupke izrade navedenih 
prostornih planova – od izrade Nacrta prijedloga Plana, prezentiranja Prijedloga plana u javnim 
raspravama, obradu primjedbi i izrade Izvješća o javnim raspravama, do izrade Nacrta konačnog 
prijedloga za utvrđivanje i Konačnog prijedloga za donošenje po Općinskom odnosno Gradskom 
vijeću te, nakon njihova donošenja,  izrade pročišćenog teksta i grafike prostornog plana za objavu.  
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Izradom prostornih planova čije je donošenje u nadležnosti gradova i općina Zavod je prihodovao 
Vlastita sredstva, sukladno Planu rada i Financijskom planu Zavoda za 2014. godinu. 
 

 
Slika 9: Izvod iz IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubrava -  karta 1: Korištenje i namjena 
prostor i izvod iz prezentacije (Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, 2014. godine). 
 
 
III.6.  IZRADA NOVOG PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 
 
Planom rada Zavoda za 2014. godinu predviđen je i nastavak pripremnih aktivnosti na izradi novog 
Prostornog plana Zagrebačke županije. Novi Plan treba se temeljiti na najnovijim stručnim 
spoznajama, novim propisima i mjerama koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj 
uniji, trendovima i procesima u prostoru te na multidisciplinarnom pristupu izradi. Kao strateški 
dokument regionalnog razvoja treba imati odlučujuću ulogu u usmjeravanju društvenog i 
gospodarskog razvoja Zagrebačke županije, te osigurati racionalno korištenje prirodnih resursa i 
zaštitu prostora. Sam postupak izrade i donošenja ovog Plana u budućem razdoblju u cijelosti treba 
uskladiti s novom zakonskom regulativom iz područja prostornog uređenja. 
 
Tijekom 2014. godine proveden je niz pripremnih aktivnosti na izradi novog Plana, osobito u području 
vodnogospodarskog sustava, infrastrukture i zaštite prirode. U okviru pripremnih aktivnosti izrađena je 
i posebna stručna podloga „Implementacija Plana upravljanja vodnim područjima u Prostorni plan 
Zagrebačke županije“ (S. Mišetić, Zagreb, prosinac 2014.), temeljem odredbe članka 36. Zakona o 
vodama („Narodne novine“, broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14). Stručna podloga sadrži:  

• Osnovne smjernice i podatke iz Plana upravljanja vodnim područjima koji će se ugraditi u 
dijelove novog Plana koji se odnose na vodnogospodarski sustav u tekstualnom i grafičkom 
dijelu Plana, 

• Izmijenjeni tekstualni dio Plana u poglavlja Polazišta, Ciljevi prostornog razvoja i uređenja, 
Plan prostornog uređenja te u Odredbama  za provođenje, 

• Podatke koji će se implementirati u kartografske prikaze grafičkog dijela Plana: Korištenje i 
namjena površina, Vodnogospodarski sustav te Uvjeti korištenja i zaštite prostora II. 

 
 
III.7.  IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADOVA I OPĆINA 
 
Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, u skladu s člankom 27. Zakona o prostornom 
uređenju, a po provedenom postupku nabave, u prvom dijelu 2014. godine preuzeo je obvezu izrade 
Nacrta izvješća o stanju u prostoru jedinica lokalne samouprave, i to: 

1. izradu Nacrta Izvješća o stanju u prostoru Općine Krašić, 
2. izradu Nacrta Izvješća o stanju u prostoru Općine Pušća. 

 






