
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.) 
i članka 18. Statuta Virovitičko-podravske županije (“Službeni glasnik“ Virovitičko-
podravske županije 2/13.), Županijska skupština Virovitičko-podravske županije na 11. 
sjednici održanoj 22. ožujka 2016. godine, donosi  

 
 
 

                                                                  ODLUKU 
o izradi VI. Izmjena i dopuna 

    Prostornog plana Virovitičko-podravske županije 
 
 

I. PREDMET ODLUKE I POLAZNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom započinje postupak izrade VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana 
Virovitičko-podravske županije (u daljnjem tekstu: VI. Izmjene i dopune Plana). 

Prostorni plan Virovitičko-podravske županije donesen je 2000. godine, s izmjenama i 
dopunama 2004., 2007., 2010., 2012. i 2013. god., koje su objavljene u „Službenom glasniku“ 
Virovitičko-podravske županije br. 7a/00.,10/04., 5/07., 1/10., 2/12., 4/12. – pročišćeni tekst, 
2/13., 3/13. – pročišćene Odredbe). 
 
 
II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA 

 
Članak 2. 

 
Pravna osnova za izradu VI. Izmjena i dopuna Plana je Zakon o prostornom uređenju 

(„Narodne novine“ broj 153/13., u daljnjem tekstu: Zakon). 
 
 
III. RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA 
 

Članak 3. 
 

Razlozi za VI. Izmjenu i dopunu Plana su: 
- rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina, 
- dopuna, ažuriranje i preispitivanje vodoopskrbnih sustava korištenja voda i sustava 

odvodnje, 
- dopuna i ažuriranje infrastrukturnih sustava, 
- dopuna i ažuriranje prometnog sustava, 
- dopuna u plinoopskrbnom sustavu, 
- usklađivanje granica eksploatacijskih polja ugljikovodika i utvrđivanje istražnih prostora 

ugljikovodika, 
- ažuriranje i dopuna eksploatacijskih polja mineralnih sirovina, 
- preispitivanje i dopuna izdvojenih građevinskih područja izvan naselja županijskog 

značaja, 
 
 



- usklađivanje sa novim zakonskim propisima, 
- ažuriranje granice ekološke mreže RH (NATURA 2000), 
- prilagodba svih grafičkih priloga koordinatnom sustavu, 
- određivanje područja za smještaj/građenje građevina za gospodarenje otpadom od 

županijskog značaja. 
 
Izmjene i dopune će biti izvršene na kartografskim prikazima, u tekstualnom dijelu i u 

Odredbama za provođenje.  
 
 

IV. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA 
 

Članak 4. 
 

Obuhvat VI. Izmjena i dopuna Plana jednak je administrativnom području 
Virovitičko-podravske županije, a izrađuju se u skladu s ovom Odlukom. 

VI. Izmjene i dopune Plana uključuju izmjene i dopune u grafičkom i tekstualnom 
djelu, sukladno razlozima navedenim u prethodnom članku. 

Izmjene i dopune mogu uključiti druge izmjene koje se pokažu opravdane u tijeku 
izrade i javne rasprave ili proizlaze iz gore navedenih izmjena. 
 
 
V. OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA 

 
Članak 5. 

 
Prostorni plan Virovitičko-podravske županije donesen je 2000. godine, s izmjenama i 

dopunama 2004., 2007., 2010., 2012., i 2013. god., koje su objavljene u „Službenom 
glasniku“ Virovitičko-podravske županije br. 7a/00.,10/04., 5/07., 1/10., 2/12., 4/12. – 
pročišćeni tekst, 2/13, 3/13. – pročišćene Odredbe). 

Regulacijske i zaštitne vodne građevine za obranu od poplava, izgrađene na području 
Virovitičko-podravske županije u funkciji su zaštite od štetnog djelovanja voda. Potrebno je 
rekonstruirati postojeće, te izgraditi nove akumulacije i retencije kako bi se izbjegle ili 
smanjile na prihvatljivu mjeru negativne posljedice sve ekstremnijih hidroloških prilika, 
odnosno povećao stupanj sigurnosti obrane od poplava. 

Na području Virovitičko-podravske županije nalazi se 8 eksploatacijskih polja 
ugljikovodika, koja su utvrđena prostorno planskom dokumentacijom, a čije se granice, 
sukladno zakonskoj obvezi, moraju prilagoditi obzirom da se pojedine bušotine nalaze izvan 
eksploatacijskog polja. 

Uslijed prostorne prilagodbe i novih tehničkih rješenja, potrebno je korigirati i 
dopuniti trase infrastrukturnih sustava. 

Prostornim planom Virovitičko-podravske županije utvrđena su izdvojena građevinska 
područja izvan naselja, za koja se vremenom ukazala potreba za proširenjem, korekcijom i 
utvrđivanjem novih. 

Granice ekološke mreže RH određene Uredbom o proglašenju ekološke mreže 
(„Narodne novine“ broj: 109/07.) utvrđene su Izmjenama i dopunama Plana iz 2013. god. 
Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“ broj: 124/13.) granice su djelomično 
izmijenjene, te je potrebno uskladiti granice s navedenom Uredbom. 

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, jedinice regionalne samouprave 
u svojim dokumentima prostornog uređenja dužne su odrediti područja za smještaj građevina 



za gospodarenje otpadom. Izmjenama Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za 
razdoblje 2007 – 2015. god. predviđeno je da će se otpad sa područja naše županije 
zbrinjavati u dva regionalna centra: Doline (Bjelovarsko-bilogorska županija) i Orlovnjak 
(Osječko-baranjska županija). 

Slijedom navedenog, za realizaciju novih potreba i zahtjeva potrebno je stvoriti 
prostorno-planske uvjete VI. Izmjenama i dopunama Plana. 
 
 
VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PLANA 

 
Članak 6. 

 
Ciljevi i programska polazišta za izradu VI. Izmjena i dopuna Plana sadržani su u 

razlozima za pokretanje VI. Izmjena i dopuna Plana. 
 
 

VII. POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA 
 

Članak 7. 
 

Za izradu VI. Izmjena i dopuna Plana koristiti će se sve stručne podloge i rješenja, 
katastarski planovi i odgovarajuće geodetske podloge za kojima se ukaže potreba, a sukladno 
odredbama posebnih propisa.  
 
 
VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA 
 

Članak 8. 
 

Stručno rješenje VI. Izmjena i dopuna Plana izradit će stručni izrađivač Zavod za 
prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije u suradnji sa nositeljem izrade Upravnim 
odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-
podravske županije. 
 
 
IX. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I 
ODGOVARAJUĆIH GEODETSKIH PODLOGA 
 

Članak 9. 
 

Za izradu VI. Izmjena i dopuna Plana koristiti će se digitalna Topografska karta u 
mjerilu 1:100.000, koje je izradila Državna geodetska uprava, a sukladno odredbama 
posebnih propisa koje će osigurati nositelj izrade.  
 
 
 
 
 
 
 



X. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU 
ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA IZ PODRUČJA SVOG 
DJELOKRUGA (PODACI, PLANSKE SMJERNICE I PROPISANI DOKUMENTI) 
TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI 
 

Članak 10. 
 

U izradi VI. Izmjena i dopuna Plana sudjelovat će javnopravna tijela određenih posebnim 
propisima od kojih će se zatražiti zahtjevi (podaci, planske, smjernice i propisani dokumenti) 
iz njihovog djelokruga potrebni za izradu Izmjena i dopuna, te drugi sudionici korisnici 
prostora koji će sudjelovati kroz javnu raspravu: 
 
 Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, 
 Ministarstvo poljoprivrede, 
 Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Požegi, 
 Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, 
 PLINACRO d.o.o. Zagreb, 
 HEP OPS–Prijenosno područje Zagreb, 
 HEP OPS-Prijenosno područje Osijek, 
 Hrvatske vode, VGO za Dunav i Donju Dravu, Osijek, 
 Hrvatske vode, VGO Varaždin, 
 VGI „Bistra“ Đurđevac, 
 VGI za mali sliv „Karašica-Vučica“ Donji Miholjac, 
 VGI za mali sliv„ Županijski kanal“, 
 VGI za mali sliv„ Ilova-Pakra“, Daruvar 
 Uprava šuma, Podružnica Koprivnica, 
 Uprava šuma, Podružnica Bjelovar, 
 Uprava šuma, Podružnica Našice, 
 Hrvatske autoceste d.o.o., Sektor za razvoj i planiranje, 
 Hrvatske ceste, Sektor za studije i projektiranje, 
 Županijska uprava za ceste Virovitičko-podravske županije, 
 Hrvatske željeznice, Odjel projektiranja i razvoja 
 HAKOM, Zagreb 
 Virkom d.o.o., Virovitica,, 
 Flora Vtc d.o.o., Virovitica, Vukovarska 5, 
 Komrad d.o.o. za vodne djelatnosti, Slatina, 
 Slatina kom d.o.o., Slatina,  
 Papuk d.o.o., Orahovica, V. Nazora 14, 
 Voda d.o.o., Orahovica, V. Nazora 14, 
 Komunalno Pitomača d.o.o., Pitomača, 
 Virovitičko-podravska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i europske 

fondove, 
 Ured državne uprave u VPŽ, Služba za gospodarstvo, 
 Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti Virovitičko-podravske županije, 
 Javna ustanova Park prirode „Papuk“, 
 INA d.d., Zagreb, 
 Hrvatske vode, VGO za Dunav i Donju Dravu, Osijek, 
 Nadležna tijela JLS, 
 
 



 Nadležna tijela susjednih jedinica područne (regionalne samouprave), 
 Drugi sudionici čije je sudjelovanje propisano Zakonom o prostornom uređenju 

(„Narodne novine“ broj 153/13) i/ili čije sudjelovanje se u tijeku izrade pokaže potrebnim. 
 
 
XI. ROK ZA IZRADU VI. IZMJENA I DOPUNA PLANA 
 

Članak 11. 
 

Rok u kojem su javnopravna tijela iz prethodnog članka obvezna dostaviti zahtjeve 
(podatke, planske smjernice i/ili dokumente iz područja svoje nadležnosti) je 30 dana od dana 
zaprimanja poziva. 

Ako ih ta tijela i osobe ne dostave u tom roku, smatrat će se da ih nemaju, te se u tom 
slučaju moraju u izradi i donošenju Izmjena i dopuna poštivati uvjeti, koje za sadržaj Izmjena 
i dopuna određuju važeći propisi. 

Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna Plana traje 15 dana. 
Rok za pripremu Izvješća o javnoj raspravi utvrđen je Zakonom. 

 
 
XII. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA 
SE ODOBRAVAJU ZAHVATI 
 

Članak 12. 
 

Do donošenja VI. Izmjena i dopuna Plana u zoni obuhvata dozvoljeno je izdavanje 
akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje temeljem postojećih 
prostornih planova. 

 
 

XIII. IZVORI FINANCIRANJA 
 

Članak 13. 
 

Sredstva za izradu VI. Izmjena i dopuna Plana osigurati će se iz proračuna 
Virovitičko-podravske županije i drugih izvora. 
 
 
XIV. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 14. 
 

Za nositelja izrade VI. Izmjena i dopuna Plana i provedbu ove Odluke određuje se 
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša 
Virovitičko-podravske županije. 

Nositelj izrade dostavlja odluku o izradi Izmjena i dopuna tijelima i osobama 
određenim posebnim propisima, s pozivom, da mu u roku određenom u članku 11. ove 
Odluke dostave zahtjeve. 

Tijela i osobe određeni posebnim propisima moraju u zahtjevima iz članka 11. stavka 
1. i stavka 2. ovog članka odrediti važeće propise i njihove odredbe, te druge stručne i ostale 
dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve u obuhvatu Izmjene i dopuna. 



 


