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R E P U B L I K A       H R V A T S K A 
 POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 

 
      GRAD KUTJEVO 
Jedinstveni upravni odjel 

 
KLASA: 350-01/20-01/11 
URBROJ: 2177-6-03-2-22-79 
Kutjevo, 10. veljače 2022.g. 
 
 
 
PREDMET:  Izvješće o provedenoj javnoj raspravi u postupku izrade i donošenja  

IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutjeva  
 
 
Sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19 i 98/19), Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva, kao nositelj izrade i Zavod za 
prostorno uređenje Požeško-slavonske županije, kao izrađivač Plana, pripremili su   
 
 

I Z V J E Š Ć E 
o javnoj raspravi na Prijedlog IV. Izmjena i dopuna  

Prostornog plana uređenja Grada Kutjeva  
 
 
UVOD  
 
Odlukom o izradi  IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutjeva („Službeni 
glasnik Grada Kutjeva“, br. 4/21),  donesenom od strane Gradskog vijeća  Grada Kutjeva, 
započeta je izrada IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Kutjeva (u daljnjem tekstu: IV. 
Izmjena i dopuna PPUG  Kutjeva). 
Razlozi za izradu i donošenje  IV. Izmjena i dopuna PPUG Kutjeva su sljedeći: 

- izmjene/korekcije građevinskih područja naselja,  
- izmjena/korekcija izdvojenih građevinskih područja izvan naselja, 
- unošenja korekcija izgrađenog, neizgrađenog i neuređenog dijela građevinskih područja, 
- osiguravanje uvjeta za izgradnju bioplinskog postrojenja snage 2 MW na izdvojenom 

građevinskom području izvan naselja poljoprivredno-gospodarske namjene – korekcija 
izdvojenog građevinskog područja poljoprivredno-gospodarske namjene Kula, 

- preispitivanje mogućnosti, analiza i formiranje novih izdvojenih građevinskih područja 
izvan naselja prema zahtjevima, 

- korekcija/proširenje površina groblja,  
- preispitivanje, ažuriranje i korekcija infrastrukturnih i prometnih sustava, 
- usklađenje s novim odredbama Zakona o prostornom uređenju i drugim posebnim 

zakonima i propisima, 
- usklađivanje s Prostornim planom Požeško-slavonske županije, 
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- korekcija uvjeta gradnje i uređenja prostora u građevinskom području i izvan njega uz 
korekciju i ažuriranje Odredbi za provedbu, 

- usklađivanje i ažuriranje novosti u stanju ekološke mreže – Natura 2000 i drugih 
elemenata koji se odnose na zaštitu okoliša i prirode, 

- usklađivanje i ažuriranje stanja zaštite kulturnih dobara na području Grada prema 
aktualnom stanju i zahtjevima nadležnih službi, 

- preispitivanja i ugrađivanja elemenata Strateške studije utjecaja na okoliš prostornog plana 
Požeško-slavonske županije, 

- usklađenje sa zahtjevima javnopravnih tijela na temelju članka 90. Zakona. 
 

Elaborat IV. Izmjena i dopuna PPUG Kutjeva 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, 65/17, 

114/18, 39/19 i 98/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), 
- Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna PPUG Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“, br. 

4/21), donesene sukladno članku 86. i 113. Zakona na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada 
Kutjeva, Klasa: 350-01/21-01/11, Urbroj: 2177/06-02-21-4 od 28. srpnja 2021. godine, 

- Odluke Županice Požeško-slavonske županije Klasa: 350-02/21-02/3, Urbroj: 2177/1-02-21-2 
od 27. kolovoza 2020. godine, o povjeravanju izrade Izmjene i dopune PPUG Kutjeva Zavodu 
za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije („Požeško-slavonski službeni glasnik“, br. 
10/21). 

 
Nositelj izrade IV. Izmjena i dopuna PPUG Kutjeva je Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva (u 
daljnjem tekstu: Nositelj izrade). 
 
Područje obuhvata IV. Izmjena i dopuna PPUG Kutjeva jednak je administrativnom području Grad 
Kutjeva, a izrađuje se sukladno: 
- Zakonu o prostornom uređenju („Narodne novine“, br.153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)  
- Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i 

standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“, br. 106/98, 39/04, 45/04 – ispravak 
i 163/04). 

 
Ciljevi izrade Plana su stvaranje prostorno-planskog i zakonskog okvira za novonastale okolnosti 
na području Grada Kutjeva, a referiraju se na dokumente prostornog uređenja u nadležnosti 
države, važeće zakone i propise, plan šireg područja, odnosno na razloge izrade Odluke, kojima 
su ujedno konkretno određeni i sami ciljevi. 
 
Izradom IV. Izmjena i dopuna Plana ostvaruju se preduvjeti za realizaciju planiranih gospodarskih, 
razvojnih i infrastrukturnih projekata u interesu Grada Kutjeva. 
 
Od donošenja posljednjih izmjene i dopuna PPUG Kutjeva, nositelj izrade zaprimio je više 
pojedinačnih zahtjeva za promjenom Plana, uglavnom vezanih za korekcije građevinskih područja 
te formiranje novih izdvojenih građevinskih područja izvan naselja turističko-ugostiteljske 
namjene, a prema kojima je, dijelom, i pokrenuta ova izmjena i dopuna Plana (scan-ovi svih 
zahtjeva te odgovori s obrazloženjima su u prilogu ovog Obrazloženja), i to: 
1. BRANKO MIHALJ, I.B.Mažuranića 2, 34340 Kutjevo  
2. GORAN ALPEZA, Republike Hrvatske 17, 34340 Kutjevo 
3.    ZORICA I ZLATKO RAGUŽ, Vilima Korajca 38, 34000 Požega, od 11. veljače 2021. 
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4.    PERAK ŽELJKA , T Tomića 41, 34340 Kutjevo,  od 14. prosinca 2020. 
3. IVAN BUDIMIR, Julija Kempfa 2, Kutjevo – zaprimljeno 13. 08. 2020.  
4. KRISTINA BOŠNJAK, Lukač 51, Lukač  
5. KUTJEVAČKI VINARI, udruga vinara i vinogradara, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo, od 24. 

studenog 2020. 
6. SELO GRADIŠTE, Mjesni odbor, Gradište, od 27. studenog 2020.  
7. KUTJEVO d.d., Kralja Tomislava 1, 34340 Kutjevo, Broj: 1/1-853/2020 od  01. prosinca 2020.  
8. KUTJEVO d.d. za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, Kralja 

Tomislava 1, 34340 Kutjevo, Broj: 20/2021 od 14. siječnja 2020.  
9. KUTJEVO d.d., Kralja Tomislava 1, 34340 Kutjevo, Broj: 915/2020 od  10. prosinca 2020. 
10. KUTJEVO d.d., Kralja Tomislava 1, 34340 Kutjevo, Broj: 916/2020 od  10. prosinca 2020. 
11. KUTJEVO d.d., Kralja Tomislava 1, 34340 Kutjevo, Broj: 917/2020 od  09. prosinca 2020. 
12. KUTJEVO d.d. za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, Kralja 

Tomislava 1, 34340 Kutjevo, Broj: 1/1-42/2020 od 07. prosinca 2020. 
13. Dobrovoljno vatrogasno društvo Kutjevo, Broj: 16-1/20 od 11. prosinca 2020.  
 
Temeljem članka 90. Zakona, nositelj izrade je dostavio Odluku o izradi ovog  Plana  nadležnim 
javnopravnim tijelima s pozivom, da mu u roku od najviše trideset dana, dostave zahtjeve za 
izradu Plana, iz područja svog djelokruga, koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. Svoje 
zahtjeve dostavili su sljedeća javnopravna tijela (scan-ovi svih zahtjeva su u prilogu ovog Plana - 
vidi: Obvezni prilozi – Zahtjevi temeljem članka 90.  Zakona o prostornom uređenju („Narodne 
novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19): 
- MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i 

tržište, Ulica Grada Vukovara 78, P.P. 1034, 10000 Zagreb, Klasa: 350-05/21-01/1247, Urbroj: 
525-07/0179-21-2, od 08. rujna 2021.g. - zaprimljeno 20. rujna 2021., 

- ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE, Županijska 7, 
34000 Požega, Klasa: 350-01/21-01/13, Urbroj: 2177/1-3-3-21-2 od 09. rujna 2021.g. - 
zaprimljeno 14. rujna 2021. g.  

- MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Ulica Grada Vukovara 78, P.P. 1034, 10000 Zagreb, 
Klasa: 350-02/21-01/428, Urbroj: 525-07/0179-21-2 od 24. kolovoza 2021.g.- zaprimljeno 14. 
rujna 2021.,  

- MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i 
tržište, Ulica Grada Vukovara 78, P.P. 1034, 10000 Zagreb, Klasa: 350-05/21-01/1247, Urbroj: 
525-07/0179-21-2, od 08. rujna 2021.g. - zaprimljeno 20. rujna 2021.,  

- MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Uprava za cestovnu i željezničku 
infrastrukturu,  Prisavlje 14, 10000 Zagreb, Klasa: 350-05/21-01/47, Urbroj: 530-06-1-1-21-2, 
od 30. kolovoza 2021.g. - zaprimljeno 13. rujna 2021. 

- MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, Ksaver 200 a, 10000 Zagreb, Klasa: 351-03/21-01/67, Urbroj: 
534-03-3-2/10-21-2, od 03. rujna 2021.g. - zaprimljeno 13. rujna 2021.,  

- MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Uprava za energetiku, Radnička 
cesta 80, 10000 Zagreb, Klasa: 310-02/21-01/286, Urbroj: 517-07-3-2-21-2, od 07. rujna 
2021.g. - zaprimljeno 13. rujna 2021.,  

- MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za materijalne resurse, Sektor za vojnu infrastrukturu i 
zaštitu okoliša, Služba za vojno graditeljstvo i energetsku učionkovitost, Trg kralja Krešimira IV, 
br.1, 10000 Zagreb, Klasa: 350-02/21-01/116, Urbroj: 512M3-020201-21-4, od 02. rujna 
2021.g. - zaprimljeno 07. rujna 2021. 

- POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo, Odsjek za 
prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sjedište Požega, Županijska 7,  34000 



Prostorni plan uređenja Grada Kutjeva                                                                             IV. Izmjene i dopune  

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI  

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE 4 

Požega, Klasa: 350-01/21-10/000249, Urbroj: 2177/1-03-03/7-21-0002 od 01. rujna 2021. - 
zaprimljeno 06. rujna 2021.,  

- MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava za stočarstvo i kvalitetu hrane, Ilica 101, 10000 
Zagreb, Klasa: 350-05/21-01/1248, Urbroj: 525-14/0846-21-2 od 31. kolovoza 2021. - 
zaprimljeno 06. rujna 2021.,  

- MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski 
odjel u Požegi, Trg M. Peića 3,  34000 Požega, Klasa: 612-08/21-10/0314, Urbroj: 532-05-02-
07/4-21-02 od 31. kolovoza 2021. - zaprimljeno 03. rujna 2021.,  

- ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJE, Trg 
Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica, Klasa: 350-03/21-01/05, Urbroj: 2189-79/1-21-2 od 30. 
kolovoza 2021. - zaprimljeno 01. rujna 2021.,  

- HRVATSKE CESTE d.o.o., za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za 
pripremu, građenje i rekonstrukciju, Odjel za strateško planiranje, Vončinina 3, 10000 Zagreb, 
Klasa: 350-02/17-01/139, Urbroj: 345-400-440-441/516-21-06/DB od 26. kolovoza 2021. - 
zaprimljeno 01. rujna 2021.,  

- HRVATSKE VODE, VGI za mali sliv „Orljava-Londža“, Industrijska 13 d, 34000 Požega, Klasa: 
350-02/21-01/0000262, Urbroj: 374-3103-01-21-2 od 13. kolovoza i 2021. i Klasa: 350-02/21-
01/0000262, Urbroj: 374-3103-01-21-2 od - zaprimljeno 01. rujna 2021. i od 17.08. 2021.  

- KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. za komunalne djelatnosti,  Vukovarska 8, 34000 Požega, Znak i 
broj: 4.-279-4/21.JR od 27. kolovoza 2021.g. - zaprimljeno 01. rujna 2021.,  

- MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 
2a, 10000 Zagreb, Klasa: 350-02/21-01/423, Urbroj: 525-11/0567-21-2, od 09. kolovoza 
2021.g. – zaprimljeno 31. kolovoza 2021., - poslano HŠ na očitovanje 

- JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE PAPUK, Trg Gospe Voćinske 11, 33522 Voćin, Klasa: 
960-03/21-01/50, Urbroj: 2189/82-03/20-02 od 23. kolovoza 2021. - zaprimljeno 26. kolovoza 
2021.,  

- ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o., Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, Urbroj: 607346 MM od 
18. kolovoza 2021.g. - zaprimljeno 24. kolovoza 2021., 

- MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, Klasa: 350-02/21-01/4, 
Urbroj: 529-05-01-02/1-21-2 od 17. kolovoza 2021. - zaprimljeno 23. kolovoza 2021.,  

- HEP PLIN, Sektor za distribuciju, Služba za tehničke poslove, Odjel za razvitak i planiranje, 
Ulica Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek, Broj: F2-00002/2176/21AAS od 16. kolovoza 2021.g. - 
zaprimljeno 20. kolovoza 2021.,  

- OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i 
zaštitu okoliša, Trg Lava Mirskog 1/1, 31000 Osijek, Klasa: 350-02/21-01/12, Urbroj: 2158/1-
16-02-01/03-21-4, od 18. kolovoza 2021.g. – zaprimljeno 20. kolovoza 2021.,-  

- MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava za poljoprivrednu politiku, EU i međunarodnu 
suradnju, Ulica Grada Vukovara 78, 1000 Zagreb, Klasa: 350-05/21-01/1246, Urbroj: 525-
12/0646-21-2, od 13. kolovoza 2021.g. – zaprimljeno 20. kolovoza 2021.,  

- MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Osijek, Služba civilne zaštite 
Osijek, Služba civilne zaštite Požega, Josipa Runjanina 1, 34000 Požega, Klasa: 350-01/21-
01/16, Urbroj: 511-01-383-21-15, od 16. kolovoza 2021.g. – zaprimljeno 19. kolovoza 2021.,  

- MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Uprava za zaštitu prirode,  
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, Klasa: 612-07/21-57/170, Urbroj: 517-10-2-3-21-2, od 13. 
kolovoza 2021.g. – zaprimljeno 19. kolovoza 2021.,  

- MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Uprava za industriju, 
poduzetništvo i obrt, Sektor za rudarstvo, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, e-mail: 
Mladen.Maros@mingor.hr od 12. kolovoza - zaprimljeno 18. kolovoza 2021.,  

mailto:Mladen.Maros@mingor.hr
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- HRVATSKE ŽELJEZNICE, Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova, 
Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb, Broj i znak: 7606/21, 1.3.1.SK od 10. kolovoza 2021.g. - 
zaprimljeno 16. kolovoza 2021.,  

- INA d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Razrada polja, Odnosi s državnom i lokalnom 
upravom za IPNP, Avenija V. Holjevca 10, p.p. 555, 10020 Zagreb, Znak - Re: 
001/50457184/10-08-21/1417-384/BK od 11. kolovoza 2021.g. - zaprimljeno 13. kolovoza 
2021.,  

- Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara 284., 10000 Zagreb, Klasa: 
350-02/21-01/29, Urbroj: 376-05-01-21-2, od 10. kolovoza 2021.g. – zaprimljeno 13. kolovoza 
2021.,  

- HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, R. F. Mihanovića 9, 10110 
Zagreb, Klasa: 350-05/21-01/258, Urbroj: 376-05-3-21-02, od 10. kolovoza 2021.g. – 
zaprimljeno 12. kolovoza 2021.,  

- VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i 
imovinsko-pravne poslove, Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica, Klasa: 350-02/21-01/15, 
Urbroj: 2189/1-08/23-21-2, od 11. kolovoza 2021.g. – zaprimljeno 12. kolovoza 2021., 

- PLINACRO d.o.o. za transport prirodnog plina, Savska cesta 88a, 10000 Zagreb, Klasa: 
PL/21-01/2435 od 10. kolovoza 2021.g. - zaprimljeno 12. kolovoza 2021., ništa 

- MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Osijek, Služba civilne zaštite 
Požega, Odjel inspekcije, Josipa Runjanina 1, 34000 Požega, Klasa: 350-01/21-01/36, Urbroj: 
511-01-383-21-2-DM, od 09. kolovoza 2021.g. – zaprimljeno 11. kolovoza 2021., 

- OiV Digitalni signali i mreže, e – mail: Mirko.Muselinović od 12. kolovoza 2021.g. 
 
Osim dostavljenih zahtjeva sukladno članku 90. Zakona, nositelj izrade zaprimio je i više 
pojedinačnih zahtjeva  (scan-ovi svih zahtjeva te odgovori s obrazloženjima su u prilogu ovog 
Obrazloženja), i to: 
1. Vinogradarstvo i vinarstvo B. Jakobović, S Radića 60, 34335 Vetovo, od 26. rujna 2021. 
2. Vinogradarstvo i vinarstvo B. Jakobović, S Radića 60, 34335 Vetovo, od 26. rujna 2021.  
3. Vinogradarstvo i vinarstvo B. Jakobović, S Radića 60, 34335 Vetovo, od 26. rujna 2021.  
4. Pavle i Josipa Bošnjak, Lukač 1a, 34340 Kutjevo, od 27. listopada 2021.  
5. Gojko Soldo, Vetovo, 04. studenog 2021. 
6. Mjesni odbor Vetovo, 31. kolovoza 2021. 
7. Zvonko Tepeš, Andrije Hebranga 1, 06. prosinca 2021. 
8. Krauthaker d.o.o., Ivana Jambrovića 6 34340 Kutjevo, od 10. prosinca 2021. 
9. Antun Koren, Stjepana Radića 73, 34340 Kutjevo, od 09. prosinca 2021.    
10. Grad Kutjevo, Mjesni odbor Vetovo,od 31. kolovoza 2021.  
 
Nastavno, Grad Kutjevo, kao nositelj izrade ovog Plana, tijekom provedbe trenutno važećeg 
PPUG Kutjeva kao i tijekom izrade Nacrta prijedloga IV. Izmjena i dopuna PPUG Kutjeva, je uočio 
potrebu za pojedinačnim korekcijama Plana, te svojim zahtjevom (Klasa: 350-01/21-01/11, Urbroj: 
2177/06-03/1-21-19 od 08. prosinca 2021. g.) i dopunom istog zahtjeva (Klasa: Klasa: 350-01/21-
01/11, Urbroj: 2177/06-03/1-21-21 od 24. prosinca 2021. – scan-ovi zahtjeva je u  prilogu ovog 
Obrazloženja) , predlaže:  
- proširenje mjesnog groblja Vetovo (k.č.br. 667)  na k.č.br. 671, 670, 669 i 668 k.o. Vetovo radi 

izgradnje mrtvačnice te osiguranja grobnih mjesta unutar GGP Vetovo  
- dio k.č.br. 1732/15 k.o. Kutjevo, koja se vodi u Planu kao sportsko-rekreacijska namjena 

prenamijeniti u ostale ulice, kao što je ostatak te iste čestice  
- na k.č.br 164 k.o. Kula, Planom omogućiti izgradnju igrališta.  
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- formiranje lokacije za solarnu elektranu unutar granica građevinskog područja naselja Ferovac  
na k.č.br 2968 k.o. Kutjevo, 

- smanjenje IGPIN TZ „Mitrovac 1“  
- analiza granica građevinskih područja u obuhvatu IV. Izmjena i dopuna PPUG Kutjeva prema 

predloženoj tablici u prilogu.  
 
Po pribavljanju zahtjeva od nadležnih javnopravnih tijela, stručni tim Zavoda za prostorno 
uređenje Požeško-slavonske županije izradio je elaborat Nacrt prijedloga IV. Izmjena i dopuna 
PPUG Kutjeva. 
 
Osim provedenog preispitivanja i ugrađivanja elemenata Strateške studije o utjecaju na okoliš 
Prostornog plana Požeško-slavonske županije, za predmetne izmjene i dopune Plana, sukladno 
Zakonu o zaštiti okoliša, proveden je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 
okoliš za IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kutjeva.  U provedenom 
postupku Ocjene o potrebi strateške procjene sagledan je mogući utjecaj provedbe Izmjena ovog 
Plana na sastavnice okoliša te je primjenom kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja 
na okoliš i slijedom zaprimljenih mišljenja tijela, utvrđeno da predmetne Izmjene i dopune Plana 
neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš i prirodu te da za Izmjene i dopune Prostornog 
plana uređenja Grada Kutjeva ne treba provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš 
vezano uz područje zaštite i očuvanja prirode (bioraznolikost, zaštićena područja) 
 
U provedenom postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, koje je 
proveo Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije, analizom 
mogućih utjecaja provedbe Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže 
utvrđeno je da se s obzirom na obilježja i smještaj planiranih sadržaja može isključiti mogućnost 
značajnog negativnog utjecaja Plana, uz provedbu ocjene prihvatljivosti za pojedinačne zahvate 
koji mogu imati utjecaj na ekološku mrežu, te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu. 
 
Slijedom svega prethodno navedenog i obzirom da je već proveden postupak Strateške procjene 
utjecaja zahvata na okoliš za prostorni plan višeg reda – Prostorni plan Požeško-slavonske 
županije, s kojima i ove Izmjene i dopune moraju biti usklađene, donesena je Odluka da nije 
potrebno raditi stratešku procjenu za predmetne Izmjene i dopune. 
 
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za 
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kutjeva, kao i ostali akti vezani za provođenje 
postupka Ocjene o potrebi strateške procjene za ovaj Plan, su priloženi uz ovaj Plan kao obavezni 
prilozi (vidi: Obvezni prilozi - Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš  IV. 
Izmjena i dopuna PPUG Kutjeva). 
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JAVNA RASPRAVA 
 
Gradonačelnik Grada Kutjeva je razmotrio Nacrt prijedloga IV. Izmjena i dopuna PPUG Kutjeva 
te Zaključkom (Klasa: 350-01/20-01/11,  Urbroj: 2177-6-01-22-1 od 04. siječnja  2022. godine - 
scen Zaključka je u prilogu ovog Izvješća), sukladno članku 95. Zakona, utvrdila Prijedlog  IV. 
Izmjena i dopuna PPUG Kutjeva za javnu raspravu.  
 
Prijedlog I V . Izmjena i dopuna PPUG Kutjeva za javnu raspravu sadrži tekstualni i grafički dio 
Plana te njegovo obrazloženje i sažetak za javnost. 
 
Javna rasprava o IV. Izmjenama i dopunama PPUG Kutjeva objavljena je u dnevnom tisku -  
„Glas Slavonije“, na  mrežnim stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i 
državne imovine te na  mrežnim stranicama Grada Kutjeva, dana 12. siječnja 2022. godine 
(scen-ovi objava su u prilogu ovog Izvješća). 
 
Objava javne rasprave, u skladu sa člankom 96. Zakona,  sadrži mjesto, datum početka i 
trajanje javnog uvida u prijedlog prostornog plana, mjesto i datum javnog izlaganja, poziv 
zainteresiranim osobama za sudjelovanje u javnoj raspravi te rok u kojem se nositelju izrade 
dostavljaju pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana, i to:  
• trajanje javne rasprave - od 17. siječnja 2022. godine do 25. siječnja 2022. godine u Gradskoj 

vijećnici Grada Kutjeva, Trg Graševine 34340 Kutjevo, svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 
sati  

• javno izlaganje – 19. siječnja 2022. godine u 11,00 sati u gradskoj vijećnici Grada Kutjeva ,Trg 
Graševine 34340 Kutjevo ; 

• sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da: 
- imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog plana, 
- mogu postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja 

usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, 
- mogu davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, 
- mogu uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o 

javnoj raspravi. 
 
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani, ne moraju se uzeti u obzir 
u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 
 
Nositelj izrade, osim objave javne rasprave, sukladno članku 97. Zakona, dostavio je i posebnu 
pisanu obavijest o javnoj raspravi (dopis: Klasa: 350-01/20-01/11, Urbroj: 2177-6-03/1-22-3 od 
05. siječnja 2022.g.) javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima koja su dala ili trebala 
dati zahtjeve za izradu IV. Izmjena i dopuna PPUG Kutjeva (scen posebne obavijesti s popisom 
pozvanih javnopravnih tijela je u prilogu ovog Izvješća o javnoj raspravi).   
 
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,  sukladno članku 
101. Zakona, u postupku izrade IV. Izmjena i dopuna PPUG Kutjeva, Nositelj izrade uputio je 
dopis za dostavu mišljenja na Prijedlog Plana (dopisi - 350-01/20-01/11, od Urbroj: 2177-6-
03/1-22-4  do Urbroj: 2177-6-03/1-22-18, dana 10. siječnja 2022.).  
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Prezentaciju Prijedloga IV. Izmjena i dopuna PPUG Kutjeva proveo je Izrađivač, te pozvao 
prisutne na raspravu u cilju kvalitetnog iskazivanja eventualnih mišljenja, smjernica ili preporuka. 
 Prisutni su se izjasnili da će svoja dodatna očitovanja s primjedbama i prijedlozima (ukoliko će ih 
imati) dostaviti u pismenom obliku u predviđenom roku. 
Nositelj izrade, izradio je zapisnik s javnog izlaganja u tijeku uvida IV. Izmjena i dopuna PPUG 
Kutjeva, koji se nalazi u privitku i sastavni je dio ovog Izvješća zajedno s popisom prisutnih. 
 
U nastavku ovog Izvješća dan je popis sudionika koji su dali svoje prijedloge, primjedbe i 
mišljenja na Prijedlog IV. Izmjena i dopuna  PPUG Kutjeva u predviđenom roku te nakon istog 
(scen-ovi  prijedloga, primjedbi i mišljenja su u prilogu ovog Izvješća): 
 
I. U zapisnik tijekom javnog izlaganja 19. siječnja 2022. godine, svoje prijedloge i primjedbe, 

su dali: 
1. Mato Vuković, predstavnik Elektre Požega,  
2. Ante Pavković, vijećnik Gradskog vijeća Grada Kutjeva  

 
II. U roku određenom u Objavi javne rasprave pisane prijedloge i primjedbe na Prijedlog Plana 

poslalo je poštom, na adresu Nositelja Plana, ukupno jedanaest (11)  javnopravnih osoba, i to: 
1. KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. za komunalne djelatnosti, Vukovarska 8, 34000 Požega 

(dopis: Klasa: 4.-51-2/22.JR od 18. siječnja) – zaprimljeno 19.01.2022. 
2. OIV, Sektor za razvoj radijskih i prijenosnih mreža, 10000 Zagreb (dopis: Ur.broj: 

613315/DVo od 17. siječnja 2022.) - zaprimljeno 20.01.2022 
3. HRVATSKE ŽELJEZNICE, Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova, 

Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb (dopis: Broj i znak: 272/22  1.3.1. SK od 17. siječnja 
2022.) - zaprimljeno 21.01.2022. 

4. JU „PARK PRIRODE PAPUK“, Trg Gospe Voćinske 11, 33522 Voćin (dopis: Klasa: 960-
03/21-01/50, Urbroj: 2189/82-03/20-04 od 17. siječnja 2022.) – zaprimljeno 21.01.2022. 

5. MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA, 10000 Zagreb (dopis: Klasa: 350-02/21-01/4, 
Urbroj: 529-05-01-02/1-22-4 od 22. siječnja 2022.) - zaprimljeno 24.01.2022. 

6. MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski 
odjel u Požegi, Trg Matka Peića 3, 34000 Požega (dopis: Klasa: 612-08/21-10/0314, 
Urbroj: 532-05-02-07/4-22-05  od 19. siječnja 2022.g.) - zaprimljeno 25. siječnja 2022.- 
(isti dopis za mišljenje) 

7. HEP, Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Požega, Primorska 24, 34000 
Požega (dopis - Broj i Znak: 402100102/111/22MV od 20. siječnja 2022.g.¬) – zaprimljeno 
24. siječnja 2022. 

8. INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Komercijalni 
poslovi i podrška poslovanju, Odnosi s državnom i lokalnom upravom, Avenija Većeslava 
Holjevca 10, 10020 Zagreb (dopis: Znak - Re: 001/50457184/17-01-22/0056-021/BK od 
17. siječnja 2022.) - zaprimljeno 24. siječnja 2022. 

9. HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Osijek, Služba  
upravljanje područnom mrežom (dopis: Klasa: 700/22-16/01, Urbroj: 3-002-001-02/IP-22-
06 od 20. siječnja 2022.) - zaprimljeno 25. siječnja 2022. 

10. MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Osijek, Služba civilne 
zaštite Požega,  Odjel inspekcije, Josipa Runjanina 1, 34000 Požega (Klasa: 350-01/22-
01/3, Urbroj: 511-01-383-22-2-ZA od 21. siječnja 2022.)  - zaprimljeno 26. siječnja 2022. 
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11. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Uprava za energetiku, 
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb (Klasa: 310-02/22-01/16, Urbroj: 517-07-3-2-22-3, od 
25. siječnja 2022.g.) - zaprimljeno 26. siječnja 2022. 
 

III. Nakon roka za podnošenje primjedbi, svoje očitovanje, poštom na adresu Nositelja izrade 
Plana, poslao je jedan (1) podnositelj, i to: 
1. HRVATSKE CESTE, Sektor za pripremu, građenje i rekonstrukciju, Odjel za strateško 

planiranje, Vončinina 3, 10000 Zagreb (Klasa: 350-02/17-01/139, Urbroj: 345-400-440-
442/516-22-09/DB od 01. veljače 2022.) – zaprimljeno 07. veljače 2022.godine 
 

IV. U knjigu primjedbi, tijekom provođenja  javne rasprave, od 17. siječnja 2022. do 25. siječnja 
2022.godine, svoje primjedbe su upisala tri (3) podnositelja : 

1. Ratko Vasilj, Kutjevo 
2. Elektra Požega, Mato Vuković, 
3. Grad Kutjevo, Krešimir Malčić 

 
V. Mišljenja, sukladno članku 101. Zakona, dostavila su dva (2) podnositelja na adresu 

Nositelja izrade Plana: 
1. MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski 

odjel u Požegi, Trg Matka Peića 3, 34000 Požega (dopis: Klasa: 612-08/21-10/0314, 
Urbroj: 532-05-02-07/4-22-05  od 19. siječnja 2022.g.) 

2. HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša 
Mihanovića 9, 10110 Zagreb (dopis: Klasa: 350-05/21-01/218, Urbroj: 376-05-3-22-05 od 
24. siječnja 2022. g.). 

3. MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za materijalne resurse, Sektor za vojnu infrastrukturu i 
zaštitu okoliša, Služba za vojno graditeljstvo i energetsku učinkovitost, 10000 zagreb 
(dopis: Klasa: 350-01/22-02/36, Urbroj: 512M3-020201-22-3 od 01. veljače 2022. g.). 

Sukladno odredbi članka 102. Zakona, odgovorni voditelj u suradnji s Nositeljem izrade obradio je 
mišljenja, prijedloge i primjedbe koje su sudionici u javnoj raspravi, odnosno podnositelji, dali u 
roku, i pripremio ovo Izvješće. 
 
Mišljenja, prijedloge i primjedbe koje su sudionici u javnoj raspravi, odnosno podnositelji, podnijeli 
nakon roka također su obrađeni. 
 
U nastavku se daju tabelarni prikazi svih pristiglih prijedloga i primjedbi koji su podijeljeni prema 
načinu podnošenja na sljedeći način: 
1. Tablica 1. - prijedlozi i primjedbe dani u zapisnik tijekom javnog izlaganja 19. siječnja 2022. 

godine 
2. Tablica 2. - prijedlozi i primjedbe poslane poštom u određenom roku na adresu nositelja izrade 

Plana -  Grad Kutjevo, Jedinstveni upravni odjel, 
3. Tablica 3. prijedlozi i primjedbe poslana poštom nakon roka na adresu nositelja Plana  -  Grad 

Kutjevo, Jedinstveni upravni odjel, 
4. Tablica 4 – prijedlozi i primjedbe upisane u knjigu primjedbi u vremenu trajanja javne rasprave 

od 17. siječnja do 25. siječnja 2022. godine. 
5. Mišljenja poslana poštom u određenom roku na adresu nositelja izrade Plana -  Grad Kutjevo, 

Jedinstveni upravni odjel, 
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Iz Tablica 1., 2., 3. i 4. dobiveni su podaci o pristiglim prijedlozima i primjedbama u javnoj 
raspravi: 
 
Tablica 1.  

PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE DANI U ZAPISNIK 
 ZA VRIJEME JAVNOG IZLAGANJA 19. SIJEČNJA 2022. 

UKUPNO PODNOSITELJA 2 

UKUPNO  PRIJEDLOGA I PRIMJEDBI 3 

 
 
Tablica 2.  

PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE POSLANE POŠTOM U ODREĐENOM ROKU NA ADRESU 
NOSITELJA IZRADE PLANA 

UKUPNO PODNOSITELJA 11 

UKUPNO  PRIJEDLOGA I PRIMJEDBI 23 

  
 
Tablica 3.  

PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE POSLANE POŠTOM NAKON ROKA NA ADRESU NOSITELJA 
IZRADE PLANA 

UKUPNO PODNOSITELJA 1 

UKUPNO  PRIJEDLOGA I PRIMJEDBI 1 

  
 
Tablica 4.  

PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE UPISANE U KNJIGU PRIMJEDBI ZA VRIJEME TRAJANJA JAVNE 
RASPRAVE 

17. SIJEČNJA  - 25 SIJEČNJA 2022. G.  

UKUPNO PODNOSITELJA 3 

UKUPNO  PRIJEDLOGA I PRIMJEDBI 3 

 
 
Iz Tablice 5.  dobiveni su podaci o pristiglim mišljenjima u javnoj raspravi: 
 
Tablica 5.  

MIŠLJENJA POSLANA NA ADRESU NOSITELJA IZRADE PLANA 

UKUPNO MIŠLJENJA 3 
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Nastavno na rečeno, a sukladno odredbi članka 103. Zakona, na osnovu obrađenih mišljenja, 
prijedloga i primjedbi na Prijedlog Plana u javnoj raspravi, zaključeno je da od ukupno 33 
mišljenja, prijedloga i primjedbi je prihvaćeno 31, dok dvije (2) nisu prihvaćene te su obrađene u 
Tablicama  8. i 10.: 

Tablica 6.  
 ODGOVOR NA MIŠLJENJE/PRIJEDLOG/PRIMJEDBU UKUPNO ODGOVORA 

1. Mišljenje/ prijedlog/ primjedba SE PRIHVAĆA 31 

2.  Mišljenje/ prijedlog/ primjedba SE NE PRIHVAĆA 2 

 SVEUKUPNO: 33 

 

Nakon što je provedena javna rasprava i izrađeno Izvješće o javnoj raspravi na Prijedlog IV. 
Izmjena i dopuna PPUG Kutjeva, stručni izrađivač u  suradnji s nositeljem izrade izraditi će Nacrt 
konačnog prijedloga IV. Izmjena i dopuna PPUG Kutjeva. Nacrt konačnog prijedloga Plana, 
sukladno članku 105. Zakona, dostavlja se, zajedno s ovim Izvješćem o javnoj raspravi, tijelu koje 
je utvrdilo Prijedlog Plana da utvrdi Konačni prijedlog Plana. 
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MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE S ODGOVORIMA I OBRAZLOŽENJIMA 
 
Tablica 7.  

PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE UPISANE U ZAPISNIK TIJEKOM JAVNOG IZLAGANJA,  
19. SIJEČNJA 2022. 

1. 
 

PODNOSITELJ HEP ELEKTRA POŽEGA, Mato Vuković 
prijedlozi/primjedbe 

1.1. 
Predlaže  IV. Izmjena i dopuna PPUG Kutjeva omogućiti Elektri priključenje 
na lokaciji Mačovo brdo, gdje su potrebni novi dalekovod (spajao bi se na 
postojeći i nova trafostanica.  

1.2. Traži pojašnjenje izmjene PPUG Kutjeva vezane za utvrđivanje lokacije 
solarne elektrane na području naselja Ferovac, . 

odgovor 1.1. Prihvaća se  

 
obrazloženje 

 
Plan se može nadopunjavati te bi Elektra trebala dostaviti svoje podloge radi 
sukladno zahtjevima za priključenje koje imaju, kako bi se provjerila njihova 
usklađenost s prijedlogom plana, te moguća odstupanja.  

 odgovor 1.2. Prihvaća se 

 obrazloženje  Solarna elektrana utvrđena je temeljem zahtjeva, a lokacija se nalazi unutar 
građevinskog područja naselja Ferovac 

2. 
 

PODNOSITELJ Ante Pavković, vijećnik Gradskog vijeća Grada Kutjeva 

prijedlozi/primjedbe 2.1. Predlaže da se nazivu Parka prirode Papuk doda i naziv Krndija te da se 
izmjeni granica Parka prirode Papuk. 

odgovor 2.1. Prihvaća se 
obrazloženje  Zavod nije kompetentan da provodi izmjene naziva i granica Parka prirode 

Papuk već je za to nadležna Vlada i Sabor 

 
Tablica 8.  

PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE POSLANE POŠTOM U ODREĐENOM ROKU NA ADRESU 
NOSITELJA IZRADE:  

GRAD KUTJEVO 
Jedinstveni upravni odjel  

1. 
 

PODNOSITELJ Komunalac Požega d.o.o. za 
komunalne djelatnosti 

Broj i znak: 402100102/111/22MV 
od 20. siječnja 2022.g., 

prijedlozi/primjedbe 
1.1. 

Utvrdili su da su zahtjevi trgovačkog društva Komunalac Požega d.o.o. iz 
područja gospodarenja otpada usvojeni i ugrađeni  u Prijedlog IV. Izmjena i 
dopuna PPUG Kutjeva te da nemaju primjedbi na isti. 

odgovor 1.1. Prihvaća se. 
obrazloženje   

2. 
 

PODNOSITELJ OIV, Sektor za razvoj radijskih i 
prijenosnih mreža 

Ur.broj: 613315/DVo  
od 17. siječnja 2022. 

prijedlozi/primjedbe 2.1. Potrebno je u Prijedlog IV. Izmjena i dopuna PPUG Kutjeva ucrtati radijske 
koridore te odašiljačke lokacije na području PPUG Kutjeva 

odgovor 2.1. Prihvaća se. 
obrazloženje  Već ugrađeno u Prijedlog IV. Izmjena i dopuna PPUG Kutjeva. 

4. 
 

PODNOSITELJ Hrvatske željeznice, Sektor za 
razvoj, pripremu i provedbu 
investicija i EU fondova, 

Broj i znak: 272/22  1.3.1. SK  
od 17. siječnja 2022 

prijedlozi/primjedbe 

3.1. 

Uvidom u Prijedlog IV: Izmjena i dopuna PPUG Kutjeva utvrdili su da su 
zahtjevi dostavljeni za izradu istog, njihovim dopisom broj 7606/21  1.3.1. 
SK od 10. kolovoza 2021. djelomično uvaženi, a odnose se na podjelu, 
oznaku i naziv postojeće željezničke pruge, koja glasi: „željeznička pruga za 
lokalni promet L205 Nova Kapela-Batrina-Pleternica-Našice, a ne 
željeznička pruga II. Reda ili željeznička pruga od značaja za lokalni promet. 

odgovor 3.1. Prihvaća se. 
obrazloženje  Riješeno kroz Odredbe i grafički dio Plana 
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4. 
 

PODNOSITELJ JU PARK PRIRODE PAPUK Klasa: 960-03/21-01/50 
Urbroj: 2189/82-03/20-04  
od 17. siječnja 2022. 

prijedlozi/primjedbe 
4.1. 

Utvrdili su da se sadržaj IV. Izmjena i dopuna PPUG Kutjeva nije dogodio 
unutar granica Parka prirode Papuk te JU Parka prirode Papuk nema 
potrebe za prijedlozima i primjedbama na isti. 

odgovor 4.1. Prihvaća se. 
obrazloženje   

5. 
 

PODNOSITELJ MINISTARSTVO TURIZMA I 
SPORTA 

Klasa: 350-02/21-01/4 
Urbroj: 529-05-01-02/1-22-4 
od 22. siječnja 2022. 

prijedlozi/primjedbe 

5.1. 

Utvrdili su da su u IV. Izmjenama i dopunama PPUG Kutjeva na dobar način 
obrađene Odredbe za provedbu Plana, a koje se odnose na neposrednu 
provedbu ugostiteljsko-turističkih zona u izdvojenim građevinskim 
područjima izvan naselja te, stoga, nemaju primjedbe na isti iz područja 
svoje nadležnosti. 

odgovor 5.1. Prihvaća se 
obrazloženje   

6. 
 

PODNOSITELJ MINISTARSTVO KULTURE 
Uprava za zaštitu kulturne baštine 
Konzervatorski odjel u Požegi 

Klasa: 612-08/21-10/0314 Urbroj: 
532-05-02-07/4-22-05  od 19. 
siječnja 2022.g. 

mišljenja 

61. 

Mišljenja su da je Prijedlog IV. Izmjena i dopuna PPUG Kutjeva izrađen u 
skladu s konzervatorskim smjernicama i dostavljenim podacima (dopis: 
Klasa: 612-08/21-10/0314, Urbroj: 532-05-02-07/4-21-02 od 31. kolovoza 
2021.) te nemaju dodatnih primjedbi na isti. 

odgovor 6.1. Prihvaća se  
obrazloženje   

7. 
 

PODNOSITELJ HEP, Operator distribucijskog 
sustava d.o.o., Elektra Požega  

Broj i znak: 402100102/111/22MV 
od 20. siječnja 2022.g., 

prijedlozi/primjedbe 

7.1. 

Prijedlog IV. Izmjena i dopuna PPUG Kutjeva potrebno je dopuniti sljedećim 
točkama: 
- grafički prikazati planiranu trafostanicu 10(20)/04 kV na lokaciji Mačovo 

Brdo 
- grafički  prikazati planiranu trafostanicu 10(20)/04 kV na lokaciji Ferovac. 

odgovor 7.1. Prihvaća se. 
obrazloženje  Riješeno kroz Grafički dio Plana. 

8. 
 

PODNOSITELJ INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d. 
Istraživanje i proizvodnja nafte i plina 
Komercijalni poslovi i podrška 
poslovanju 
Odnosi s državnom i lokalnom 
upravom za IPNP 

Znak: 001/50457184/17-01-
22/0056-021/BK 
od 17. siječnja 2022 

prijedlozi/primjedbe 

8.1. 

Utvrdili su da unutar obuhvata zahvata IV. Izmjena i dopuna PPUG Kutjeva  
nemaju niti izgrađenih niti planiranih naftno-rudarskih objekta i postrojenja 
za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina – ugljikovodika u 
nadležnosti INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. pa sukladno tome nemaju niti 
primjedbi na isti. 

odgovor 8.1. Prihvaća se 
obrazloženje   

9. 
 

PODNOSITELJ HOPS 
Hrvatski operator prijenosnog 
sustava d.o.o. 
Prijenosno područje Osijek, Služba 
za upravljanje područnom mrežom 

Klasa: 700/22-16/01 
Urbroj: 3-002-001-02/IP-22-06 
od 20. siječnja 2022. 

prijedlozi/primjedbe 

9.1. 

Na temelju uvida u Prijedlog IV. Izmjena i dopuna PPUG Kutjeva, poglavlje 
3.5.2. Energetski sustav, Elektroenergetski sustav te kartu 2.B. Energetski 
sustav, Elektroenergetika, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. 
nema primjedbi na isti. 
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odgovor 9.1. Prihvaća se 
obrazloženje   

10. 

 

PODNOSITELJ MUP 
Ravnateljstvo civilne zaštite, 
Područni ured civilne zaštite Osijek 
Služba civilne zaštite Požega, 
Odjel inspekcije, 

Klasa: 350-01/22-01/3 
Urbroj: 511-01-383-22-2-ZA 
od 21. siječnja 2022.)   

prijedlozi/primjedbe 
10.1. 

Uvidom u Prijedlog IV. Izmjene i dopune PPUG Kutjeva utvrdili su da nema 
nedostataka u dijelu prostornih uvjeta zaštite od požara propisanih prema 
Zakonu o zaštiti požara („Narodne novine“, br. 92/10). 

odgovor 10.1. Prihvaća se 

obrazloženje   

11. 

 

PODNOSITELJ MINISTARSTVO GOSPODARSTVA 
I ODRŽIVOG RAZVOJA 
Uprava za energetiku 

Klasa: 310-02/22-01/16 
Urbroj: 517-07-3-2-22-3 
od 25. siječnja 2022.g. 

prijedlozi/primjedbe 

11.1. –11.8. 

U dokumentu IV. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada 
Kutjeva, odredbe za provođenje, PRIJEDLOG PLANA, predlažemo sljedeće 
izmjene i dopune: 
• u članku 4. članak 5. točka 2.B) mijenja se i glasi: 

B) Površine za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina, 
ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe 

• eksploatacijsko polje tehničkog građevnog kamena "Vetovo"  
• eksploatacijsko polje tehničkog građevnog kamena "Čukur"  
• istražni prostor ugljikovodika Sava-08 i prostor za iskorištavanje 

ugljikovodika SA-08 
• istražni prostor ugljikovodika Sava-09 i prostor za iskorištavanje 

ugljikovodika SA-09 
• preliminarni istražni prostor geotermalnih voda Požega 
• istražni prostor geotermalnih voda u energetske svrhe na području 

cijelog Grada“  
 

• u članku 8.  dodati u  tekst: 
U članku 11. tekst "3.C." zamjenjuje se tekstom "3.B.".  
U istom članku podstavku 1. točki 2. tekst "mineralnih sirovina (I) za 
istraživanje nafte i plina" zamjenjuje se tekstom "ugljikovodika (I E1) ".  
U istom članku i podstavku, iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja 
glasi:  

"- područja istraživanja geotermalnih voda u energetske svrhe na 
području cijelog Grada (E2) 

 
• u članku 9.  dodati u  tekst: 

U istom članku točka C.3. mijenja se i glasi: 
„C.3. Građevine za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina, 
ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe 
- istražni prostori ugljikovodika SA–08 i prostor za iskorištavanje 
ugljikovodika SA-08 
- istražni prostor ugljikovodika SA-09 i prostor za iskorištavanje 
ugljikovodika SA-09 
- preliminarni istražni prostor geotermalnih voda Požega 
- istražni prostor geotermalnih voda u energetske svrhe na području 
cijelog Grada 
- svi ostali istražni prostori.“ 
„- objekti i postrojenja (građevine) za istraživanje i eksploataciju 
ugljikovodika, geotermalnih voda u energetske svrhe znače sve 
objekte, postrojenja, opremu, alate, uređaje i instalacije koji se koriste 
prilikom izvođenja istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i 
geotermalnih voda u energetske svrhe“. 
 

• dodati članak 9A.  koji glasi: 
Članak 19. točka B.3. mijenja se i glasi: 
B3. Građevine za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina i 
geotermalnih voda u energetske svrhe:  
- istražni prostor i eksploatacijsko polje tehničkog građevnog kamena 
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Vetovo  
- istražni prostor i eksploatacijsko polje tehničkog građevnog kamena 

Čukur  
- svi ostali istražni prostori mineralnih sirovina  
- preliminarni istražni prostor geotermalnih voda Požega 
- površine za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda za 
poljoprivredne svrhe na području cijelog Grada 
 

• dodati članak 10A.  koji glasi: 
Članak 24. izmijeniti da glasi: 
U građevinskim područjima naselja mogu biti izgrađene slijedeće 
građevine: 
• građevine za stanovanje  

- obiteljske stambene građevine  
- višestambene građevine  

• građevine mješovite namjene  
• pomoćne građevine  
• gospodarske građevine  

- poslovne građevine  
- proizvodne građevine  
- građevine za poljoprivrednu djelatnost uz obiteljske stambene 
građevine  
- građevine za poljoprivrednu djelatnost na vlastitim građevnim 
česticama  
- sve druge gospodarske građevine (skladišta, trgovine, servisi, 
uredske i sve druge građevine u kojima se odvijaju gospodarske 
aktivnosti)  

• javne i društvene građevine  
• vjerske građevine  
• građevine za potrebe sporta i rekreacije  
• prometne, infrastrukturne i komunalne građevine i uređaji  
• groblja  
• urbana oprema  
• objekti i postrojenja (građevine) za istraživanje i eksploataciju 
geotermalnih voda u energetske svrhe 
 

•  u članku 45.  dodati u  tekst: 
Iza članka 427. dodaje se članak 427a. koji glasi:  
"Na području Grada Kutjevo nalaze se istražni prostori ugljikovodika 
Sava-08 i Sava-09, preliminarni istražni prostor geotermalne vode 
Požega, te istražni prostor geotermalne vode u energetske svrhe na 
području cijelog Grada. Aktivnosti koje se provode za potrebe 
istraživanja ugljikovodika mogu se provoditi u skladu s posebnim 
propisima, unutar utvrđenih istražnih prostora. Istražni prostori ili 
dijelovi istražnog prostora ugljikovodika SA-08 i SA-09 mogu se 
prenamijeniti u odgovarajuća eksploatacijska polja ugljikovodika te 
unutar istog istražnog prostora može biti formirano više 
eksploatacijskih polja, bez izmjene ovog Plana.  
Nova eksploatacijska polja geotermalnih voda u energetske svrhe 
moguće je utvrditi u okviru istražnih prostora geotermalnih voda u 
energetske svrhe bez izmjene ovog Plana, a u skladu s posebnim 
propisima i Prostornim planom Požeško-slavonske županije. "  
 

• dodati članak 45A.  koji glasi: 
Iza članka 427a. dodaje se članak 427b. koji glasi: 
 

Na području za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih 
voda za energetske svrhe dozvoljena je gradnja za objekte i 
postrojenja te građevine i cjevovode unutar površina planiranih za 
istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda u 
energetske svrhe, a u svrhu istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i 
geotermalnih voda u energetske svrhe. 
Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati akti za 
provedbu i građenje i/ili rekonstrukciju objekata i postrojenja i 
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izvođenje zahvata u prostoru koji se ne smatraju građenjem za:  
−  objekte i postrojenja unutar bušotinskih radnih prostora za izradu 

bušotina u fazi istraživanja 
−  objekte i postrojenja unutar bušotinskih radnih prostora u fazi 

eksploatacije 
−  cjevovode od bušotina do spoja na postojeći sabirno-transportni 

sustav, te ostale cjevovode unutar i izvan eksploatacijskih polja 
−  priključne ceste 
−  plinske, otpremne, centralne-plinske, mjerne, sabirne i 

kompresorske stanice  
−  i sve ostale objekte u funkciji eksploatacije ugljikovodika: 

trafostanice, kotlovnice, pumpaonice slane vode, stanica slane 
vode, rezervoare tehnološke kanalizacije RPK, energane, centralne 
otpadne jame, pretakališta auto-cisterni, vatrogasnice i drugo 

−  visokonaponske 10 kV i niskonaponske energetske vodove, 
uključivo trafostanice 10/04 kV 

− signalne kablove, ograde 
− druge infrastrukturne, pomoćne i prateće građevine, a koje su u 

funkciji naftno-rudarskih radova istraživanja i eksploatacije 
ugljikovodika i geotermalnih voda, podzemnih skladišta plina te 
trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida 
 

Uvjeti neposredne provedbe zahvata u prostoru državnog značaja 
 

a. Površine i zahvati za koje se mogu izdavati provedbeni akti 

(1) Temeljem neposredne provedbe ovog Plana mogu se izdavati 
provedbeni akti za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (unutar 
planiranih površina za eksploataciju ugljikovodika  – dijelovi istražnih 
prostora: Sava-08 i Sava-09), geotermalnih voda u energetske svrhe i  
to za:  
- za objekte i postrojenja, te sve građevine unutar površina planiranih 

za eksploataciju (istražnih prostora) 
- površine planirane za eksploataciju (istražni prostori) geotermalnih 

voda u energetske svrhe na cijelog Grada 
- za nova eksploatacijska polja ugljikovodika, geotermalnih voda u 

energetske svrhe, za koja ovim planom nisu određeni oblik i 
veličina, ali će biti predložena provjerenim elaboratom o rezervama 

- za objekte i postrojenja, te građevine sve unutar novih 
eksploatacijskih polja 

- cjevovode od planiranih bušotina do spoja na postojeći sabirno-
transportni sustav unutar i izvan eksploatacijskih polja 

- infrastrukturne, pomoćne i prateće građevine, sve što je u funkciji 
naftno-rudarskih radova istraživanja i eksploatacije.  

(2) Nova eksploatacijska polja moguće je, bez izmjene ovoga Plana 
utvrditi temeljem propisa koji uređuju istraživanje i eksploataciju 
ugljikovodika, geotermalnih voda u energetske svrhe, podzemno 
skladištenje plina te trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida i ovih 
Odredaba. 

 
 

b. Uvjeti za izdavanje provedbenih akata za bušotinske radne 
prostore  

Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati provedbeni 
akti za naftno-rudarske objekte i postrojenja, ako se osi bušotine 
planiraju:  
- na udaljenosti većoj od visine tornja uvećane za 10% od zaštitnog 

pojasa plovnog kanala, željeznice, dalekovoda 
- na udaljenosti većoj od 30 m od ruba pojasa autoceste, državne i 
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lokalne ceste, osim za geotermalne vode čija udaljenost može biti 
manja  

- na udaljenosti većoj od 15 m od industrijskih, šumskih i nerazvrstanih 
cesta, osim za geotermalne vode čija udaljenost može biti manja 

 
c. Uvjeti za izdavanje provedbenih akata za cjevovode koji su u 
funkciji ugljikovodika 

(1) Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati provedbeni 
akti za cjevovode (naftovodi, plinovodi i produktovodi), kada su: 
- izvan građevinskih područja, osim građevinskih područja 

gospodarske namjene proizvodne planiranih ovim Planom 
- izvan površina posebne namjene, postojećih infrastrukturnih koridora, 

te područja posebnih uvjeta korištenja i posebnih ograničenje u 
korištenju i primjene posebnih mjera uređenja i zaštite, osim iznimno, 
uz suglasnost i u skladu s posebnim uvjetima nadležnog 
javnopravnog tijela 

- izvan šuma posebne namjene, osim iznimno ako ne utječu na 
razloge zbog kojih su proglašene, odnosno prema uvjetima 
nadležnog tijela 

- izvan područja ciljnih staništa ekološke mreže i staništa ciljnih vrsta, 
osim iznimno, ako ne ugrožavaju očuvanje staništa i vrsta, te 
cjelovitost ekološke mreže 

- pri izboru trase cjevovoda, projektiranju i izgradnji osigurani stabilnost 
cjevovoda, zaštita okoliša i prirode minimalne udaljenosti cjevovoda 
navedene su u točki g. ovog poglavlja 

 
(2) Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati provedbeni 
akti za naftno-rudarske objekte, građevine i postrojenja, bez obzira 
nalaze li se na formiranim zasebnim česticama ili u sklopu površina 
druge namjene. 
(3) Pojedini zahvati u prostoru iz mogu biti u funkciji više 
eksploatacijskih polja. 
 
d. Površine izuzete od lociranja naftno-rudarskih objekata i 
postrojenja tijekom istraživanja i eksploatacije  
 
(1) Neposrednom provedbom ovog Plana ne mogu se izdavati 
provedbeni akti za naftno-rudarske objekte i postrojenja i izvođenje 
zahvata u prostoru koji se ne smatraju građenjem, unutar površina 
planiranih za eksploataciju i eksploatacijskih polja, ako se planiraju na 
sljedećim područjima: 
- vodotocima i jezerima 
- inundacijskom pojasu unutar 250 m uz vodotoke i jezera 
- inundacijskom pojasu unutar 1 000 m uz rijeke, osim za geotermalne 
vode  
- I. zoni sanitarne zaštite izvorišta 
- građevinskom području, osim ako se to omogući postupcima 

procjene/ocjene utjecaja zahvata na okoliš; od ove odredbe 
izuzimaju se geotermalne vode 

(2) Minimalna udaljenost građevina, naftno-rudarskih objekata i 
postrojenja od područja i površina iz stavka 1. utvrđuje se temeljem 
smjernica i kriterija posebnih propisa i posebnih uvjeta nadležnih 
javnopravnih tijela. 
 
e.  Ograničenja za istraživanje i eksploataciju 
(1) Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati akti za 
građenje i/ili rekonstrukciju naftno-rudarskih objekata i postrojenja i 
izvođenje zahvata u prostoru koji se ne smatraju građenjem, ali uz 
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određena ograničenja, a to su:  
- unutar područja ekološke mreže koja su manja od 10.000 ha ne 

provoditi istražno bušenje i eksploataciju ugljikovodika, 
- unutar područja ciljnih staništa ekološke mreže i staništa ciljnih vrsta 

ne provoditi istražno  bušenje i eksploataciju, osim ako ne 
ugrožavaju očuvanje staništa i vrsta, te cjelovitost ekološke mreže  

(2) Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati akti za 
naftno-rudarske objekte, građevine i postrojenja izvan površina 
posebne namjene, izvan postojećih i planiranih infrastrukturnih 
koridora, te izvan područja posebnih uvjeta korištenja i posebnih 
ograničenja u korištenju i primjene posebnih mjera uređenja i zaštite, 
osim iznimno, uz suglasnost i u skladu s posebnim uvjetima nadležnog 
javnopravnog tijela.  
(3) Detaljni uvjeti smještaja pojedinih naftno-rudarskih objekata i 
postrojenja te trasa cjevovoda, temeljem zakonskih i podzakonskih 
odredaba, utvrđuju se u postupcima procjene utjecaja zahvata na 
okoliš ili u postupcima ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na 
okoliš. 
(4) Ne planirati naftno-rudarske objekte i postrojenja (osim objekata i 
postrojenja namijenjenih istraživanju i eksploataciji geotermalnih voda) 
unutar granica postojećih i/ili planiranih gospodarskih zona 
ugostiteljsko turističke i sportsko rekreacijske namjene. 
 
f. Infrastrukturni objekti za zahvate koji se odnose na naftno-
rudarske aktivnosti  

 Svi zahvati koji se odnose na naftno-rudarske aktivnosti: 
- moraju imati osiguran pristup na javnu prometnu površinu (izuzev 

prometne i linijske infrastrukture) 
 - sva potrebna parkirališta moraju se riješiti unutar obuhvata zahvata 

i/ili na način utvrđen odlukama odnosne jedinice lokalne samouprave 
 - instalacije vodovoda i odvodnje otpadnih voda moraju se priključiti na 

javnu mrežu, ako ista nije izvedena, riješiti izgradnjom alternativnih 
sustava (bunara, cisterni, internih pročistača, nepropusnih septičkih 
jama i sl.) 

 - instalacije niskog napona mogu se priključiti na javnu niskonaponsku 
elektroenergetsku mrežu  ili riješiti putem vlastitog izvora. 

 
g. Udaljenosti naftno-rudarskih objekata i postrojenja od drugih 
zahvata u prostoru 

(1) Najmanja udaljenost bušotinskih radnih prostora te otpremnih, 
centralnih, mjernih, sabirnih i kompresorskih stanice (osim za 
geotermalne vode) mora iznositi:  
- najmanje 200 m od građevinskih područja naselja, izdvojenih 

građevinskih područja naselja, izdvojenih građevinskih područja 
izvan naselja, osim od izdvojenih građevinskih područja izvan 
naselja gospodarske namjene-proizvodne planiranih ovim planom,    

- najmanje 200 m od sportske, sportsko-rekreacijske i sl. namjene 
određene ovim planom izvan građevinskih područja,  

- najmanje 200 m od površina posebne namjene, postojećih i 
planiranih infrastrukturnih koridora, te područja posebnih uvjeta 
korištenja i posebnih ograničenja u korištenju i primjene posebnih 
mjera uređenja i zaštite, osim iznimno, uz suglasnost i u skladu s 
posebnim uvjetima nadležnog javnopravnog tijela,  

- najmanje 100 m od šuma posebne namjene, osim iznimno, ako ne 
utječu na razloge zbog kojih su proglašene.   

(2) Najmanja udaljenost cjevovoda (spojnih, otpremnih i magistralnih) 
unutar i izvan planiranih i novih eksploatacijskih polja (osim za 
geotermalne vode)  mora iznositi: 
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- najmanje 50 m od građevinskih područja naselja, izdvojenih 
građevinskih područja naselja, izdvojenih građevinskih područja 
izvan naselja, osim od izdvojenih građevinskih područja izvan 
naselja gospodarske namjene-proizvodne planiranih ovim planom ,    

- najmanje 50 m od sportske, sportsko-rekreacijske i sl. namjene 
određene ovim planom izvan građevinskih područja,  

- najmanje 30 m od površina posebne namjene, postojećih i planiranih 
infrastrukturnih koridora, te područja posebnih uvjeta korištenja i 
posebnih ograničenja u korištenju i primjene posebnih mjera 
uređenja i zaštite, osim iznimno, uz suglasnost i u skladu s posebnim 
uvjetima nadležnog javnopravnog tijela,  

- najmanje 50 m od šuma posebne namjene, osim iznimno, ako ne 
utječu na razloge zbog kojih su proglašene 

(3) Izuzetak čine cjevovodi koji su u funkciji korištenja geotermalne 
vode jer se na njih ne primjenjuju navedene udaljenosti.   

 
h. Zaštitni i sigurnosni prostori 

(1) Zaštitni sigurnosni prostor oko pojedinih naftno-rudarskih objekata i 
postrojenja unutar eksploatacijskih polja ugljikovodika, spojnih 
plinovoda između plinskih stanica, priključnih plinovoda od bušotina do 
plinskih stanica, otpremnih kondenzatovoda i otpremnih tehnoloških 
plinovoda između plinskih stanica određen je Zakonom o osnovama 
sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima, Pravilnikom o 
tehničkim normativima pri istraživanju i eksploataciji nafte, zemnih 
plinova i slojnih voda i Pravilnikom o tehničkim uvjetima i normativima 
za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim 
naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za 
međunarodni transport.    
(2) Ograničenja prema drugim zahvatima čija svrha nije iskorištavanje 
ugljikovodika:  
- za izgradnju zahvata koji nisu u svezi s iskorištavanjem 
ugljikovodika, a planiraju se u pojasu 100 m lijevo i desno od 
izgrađenog cjevovoda potrebno je zatražiti posebne uvjete, a u cilju 
sigurnosti i zaštite  
- nakon izgradnje cjevovoda zabranjeno je graditi građevine 
namijenjene stanovanju ili boravku ljudi u pojasu širine od po 30 m 
lijevo i desno od osi cjevovoda, osim ako su primijenjene posebne 
zaštitne mjere, tada udaljenost može biti manja, ali ne manja od 10 m 
- oko izgrađene bušotine zaštitna i požarna zona iznosi 7,5 m u 
polumjeru oko osi bušotine. Kod trajno napuštenih bušotina (likvidirane 
– kanal bušotine se nalazi od 1,5 do 2 m pod zemljom), sigurnosna 
zaštitna zona u kojoj je zabranjeno graditi građevine za boravak i rad 
ljudi iznosi 3 m u polumjeru oko osi kanala trajno napuštene bušotine 
- u „zelenom pojasu“ (pojasu služnosti) širokom 5 m lijevo i desno od 
osi cjevovoda zabranjeno je saditi biljke čije korijenje raste dublje od 1 
m, odnosno za koje je potrebno obrađivati zemljište dublje od 0,5 m 
- međusobne udaljenosti različitih instalacija i način njihova križanja 
definirani su posebnim propisima i sastavni su dio posebnih uvjeta.  
 

• u članku 46.  dodati u  tekst: 
 

Članak 428. mijenja se i glasi:  
"Osim područja za istraživanje i mineralnih sirovina, ugljikovodika i 
geotermalnih voda u energetske svrhe iz prethodna dva članka, 
eksploatacijska i istražn polja utvrđuju se konkretno za slijedeće 
lokacije:  

• za eksploatacijsko polje tehničkog građevinskog kamena Vetovo  
• za eksploatacijsko polje tehničkog građevinskog kamena Čukur  
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• područja istražnog prostora ugljikovodika Sava-08 i Sava-09 čija 
se granica određuje prema odluci Vlade RH a obuhvaća cijelo 
područje grada Kutjeva.  
• za preliminarni istražni prostor geotermalne vode Požega  
• područje istražnog prostora geotermalnih voda u energetske 
svrhe, a obuhvaća cijelo područje Grada Kutjeva.  

 
Površine, odnosno mogućnost i opseg obuhvata, eksploatacijskih polja 
određene su Prostornim planom Požeško-slavonske županije." 

 

11.9-
11.10 

U dokumentu Prostorni plan uređenja Grada Kutjeva, IV. Izmjene i dopune, 
Prijedlog Plana, OBRAZLOŽENJE PLANA, predlažemo sljedeće izmjene i 
dopune: 
• u podpoglavlju  3.4.2. Preispitivanje izgrađenih struktura izvan granica 

građevinskih područja, 3.4.2.1. GRAĐEVINE ZA ISTRAŽIVANJE I 
EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA UGLJIKOVODIKA I 
GEOTERMALNIH VODA U ENERGETSKE SVRHE, tekst: 

 
Područja istražnih prostora i eksploatacijskih polja na području Grada 
Kutjeva su preispitana i ažurirana (naziv, vrsta mineralne sirovine, 
površina, oznaka) te usklađena s PPP-SŽ, a navedena su u sljedećoj 
tablici: 
 
zamijeniti tekstom: 
 
Područja istražnih prostora i eksploatacijskih polja na području Grada 
Kutjeva su preispitana i ažurirana (naziv, vrsta mineralne sirovine, vrsta 
fluida: ugljikovodici i/ili geotermalna voda, površina, oznaka) te 
usklađena s PPP-SŽ, a navedena su u sljedećoj tablici: 

 
• u podpoglavlju  2.4.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina 

(naselja i izgrađene strukture van naselja; poljoprivredne, šumske, 
vodne te površine posebne namjene i ostale površine), u tablici 11. u 
točki 1.2. poslije teksta: 

 
Izgrađene strukture izvan građevinskog područja 
- površine za eksploataciju i iskorištavanje mineralnih sirovina 

 
dodati: 

 
      - površine za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika 

- površine za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda u 
energetske svrhe na području cijelog Grada 

 

11.11. 

• u dio koji glasi POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA 
POŠTIVANIH U IZRADI PLANA dodati: 

 
- Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18,52/19, 
30/21). 

 11.12. Uskladiti kartografske prikaze  1. i 3B sa tekstom. 

 

11.13. 

Također je primjećeno da u Prostorni plan Požeško-slavonske županije nisu 
stavljeni sljedeći akti i uvjeti, te predlažemo dodati sljedeći tekst u Odredbe 
za provođenje: 

Objekti i postrojenja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, 
geotermalnih voda u energetske svrhe, podzemno skladištenje 
plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida 
Ovim Planom utvrđuju se objekti i postrojenja, te građevine i cjevovodi 
unutar površina planiranih za eksploataciju i postojećih 
eksploatacijskih polja. 
Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati akti za 
provedbu i građenje i/ili rekonstrukciju objekata i postrojenja i 
izvođenje zahvata u prostoru koji se ne smatraju građenjem za:  
−  objekte i postrojenja unutar bušotinskih radnih prostora za izradu 
bušotina u fazi istraživanja 
−  objekte i postrojenja unutar bušotinskih radnih prostora u fazi 

eksploatacije 
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−  cjevovode od bušotina do spoja na postojeći sabirno-transportni 
sustav, te ostale cjevovode unutar i izvan eksploatacijskih polja 
−  priključne ceste 
−  plinske, otpremne, centralne-plinske, mjerne, sabirne i 

kompresorske stanice  
−  i sve ostale objekte u funkciji eksploatacije ugljikovodika: 
trafostanice, kotlovnice, pumpaonice slane vode, stanica slane vode, 
rezervoare tehnološke kanalizacije RPK, energane, centralne otpadne 
jame, pretakališta auto-cisterni, vatrogasnice i drugo 
−  visokonaponske 10 kV i niskonaponske energetske vodove, 

uključivo trafostanice 10/04 kV 
− signalne kablove, ograde 
− druge infrastrukturne, pomoćne i prateće građevine, a koje su u 

funkciji naftno-rudarskih radova istraživanja i eksploatacije ugljikovodika 
i geotermalnih voda, podzemnih skladišta plina te trajnog zbrinjavanja 
ugljikova dioksida 

 
UVJETI NEPOSREDNE PROVEDBE ZAHVATA U PROSTORU 
DRŽAVNOG ZNAČAJA 
 

a. Površine i zahvati za koje se mogu izdavati provedbeni akti 
(1) Temeljem neposredne provedbe ovog Plana mogu se izdavati 
provedbeni akti za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (unutar 
planiranih površina za eksploataciju ugljikovodika  – dijelovi istražnih 
prostora: Sava-07, Sava-08, Sava-09 i Drava-03), geotermalnih voda, 
podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida i to 
za:  
- za objekte i postrojenja, te sve građevine unutar površina planiranih 

za eksploataciju (istražnih prostora) 
- postojeća eksploatacijskih polja ugljikovodika EPU Jamarica, EPU 

Janja Lipa i EPU Kozarica,  
- površine planirane za eksploataciju (istražni prostori) geotermalnih 

voda u energetske svrhe na cijelom području Županije 
- površine planirane za eksploataciju (istražni prostori) za podzemno 

skladište plina i zbrinjavanje ugljikova dioksida - površine planirane 
za istraživanje i eksploatacijska polja za podzemno skladištenje plina 
i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida predstavljaju površine 
postojećih EPU u čijim geološkim strukturama je moguće izvoditi 
podzemno skladištenje plina odnosno trajno zbrinjavanje ugljikovog 
dioksida 

- za nova eksploatacijska polja ugljikovodika, geotermalnih voda, 
podzemna skladišta plina i zbrinjavanje ugljikova dioksida, za koja 
ovim planom nisu određeni oblik i veličina, ali će biti predložena 
provjerenim elaboratom o rezervama 

- za objekte i postrojenja, te građevine sve unutar postojećih i novih 
eksploatacijskih polja 

- cjevovode od planiranih bušotina do spoja na postojeći sabirno-
transportni sustav unutar i izvan eksploatacijskih polja 

- infrastrukturne, pomoćne i prateće građevine, sve što je u funkciji 
naftno-rudarskih radova istraživanja i eksploatacije.  

(2) Nova eksploatacijska polja moguće je, bez izmjene ovoga Plana 
utvrditi temeljem propisa koji uređuju istraživanje i eksploataciju 
ugljikovodika, geotermalnih voda u energetske svrhe, podzemno 
skladištenje plina te trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida i ovih 
Odredaba. 

 
 

b. Uvjeti za izdavanje provedbenih akata za bušotinske radne 
prostore  
Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati provedbeni 
akti za naftno-rudarske objekte i postrojenja, ako se osi bušotine 
planiraju:  
- na udaljenosti većoj od visine tornja uvećane za 10% od zaštitnog 

pojasa plovnog kanala, željeznice, dalekovoda 
- na udaljenosti većoj od 30 m od ruba pojasa autoceste, državne i 

lokalne ceste, osim za geotermalne vode čija udaljenost može biti 
manja  
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- na udaljenosti većoj od 15 m od industrijskih, šumskih i nerazvrstanih 
cesta, osim za geotermalne vode čija udaljenost može biti manja 

 
c. Uvjeti za izdavanje provedbenih akata za cjevovode koji su u 
funkciji ugljikovodika 
(1) Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati provedbeni 
akti za cjevovode (naftovodi, plinovodi i produktovodi), kada su: 
- izvan građevinskih područja, osim građevinskih područja 

gospodarske namjene proizvodne planiranih ovim Planom 
- izvan površina posebne namjene, postojećih infrastrukturnih koridora, 

te područja posebnih uvjeta korištenja i posebnih ograničenje u 
korištenju i primjene posebnih mjera uređenja i zaštite, osim iznimno, 
uz suglasnost i u skladu s posebnim uvjetima nadležnog 
javnopravnog tijela 

- izvan šuma posebne namjene, osim iznimno ako ne utječu na 
razloge zbog kojih su proglašene, odnosno prema uvjetima 
nadležnog tijela 

- izvan područja ciljnih staništa ekološke mreže i staništa ciljnih vrsta, 
osim iznimno, ako ne ugrožavaju očuvanje staništa i vrsta, te 
cjelovitost ekološke mreže 

- pri izboru trase cjevovoda, projektiranju i izgradnji osigurani stabilnost 
cjevovoda, zaštita okoliša i prirode minimalne udaljenosti cjevovoda 
navedene su u točki g. ovog poglavlja 

 
(2) Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati provedbeni 
akti za naftno-rudarske objekte, građevine i postrojenja, bez obzira 
nalaze li se na formiranim zasebnim česticama ili u sklopu površina 
druge namjene. 
(3) Pojedini zahvati u prostoru iz mogu biti u funkciji više 
eksploatacijskih polja. 
 
d. Površine izuzete od lociranja naftno-rudarskih objekata i 
postrojenja tijekom istraživanja i eksploatacije  
 
(1) Neposrednom provedbom ovog Plana ne mogu se izdavati 
provedbeni akti za naftno-rudarske objekte i postrojenja i izvođenje 
zahvata u prostoru koji se ne smatraju građenjem, unutar površina 
planiranih za eksploataciju i eksploatacijskih polja, ako se planiraju na 
sljedećim područjima: 
- vodotocima i jezerima 
- inundacijskom pojasu unutar 250 m uz vodotoke i jezera 
- inundacijskom pojasu unutar 1 000 m uz rijeke, osim za geotermalne 
vode  
- I. zoni sanitarne zaštite izvorišta 
- građevinskom području, osim ako se to omogući postupcima 

procjene/ocjene utjecaja zahvata na okoliš; od ove odredbe 
izuzimaju se geotermalne vode 

(2) Minimalna udaljenost građevina, naftno-rudarskih objekata i 
postrojenja od područja i površina iz stavka 1. utvrđuje se temeljem 
smjernica i kriterija posebnih propisa i posebnih uvjeta nadležnih 
javnopravnih tijela. 
 
e.  Ograničenja za istraživanje i eksploataciju 
(1) Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati akti za 
građenje i/ili rekonstrukciju naftno-rudarskih objekata i postrojenja i 
izvođenje zahvata u prostoru koji se ne smatraju građenjem, ali uz 
određena ograničenja, a to su:  
- unutar područja ekološke mreže koja su manja od 10.000 ha ne 

provoditi istražno bušenje i eksploataciju ugljikovodika, 
- unutar područja ciljnih staništa ekološke mreže i staništa ciljnih vrsta 

ne provoditi istražno  bušenje i eksploataciju, osim ako ne 
ugrožavaju očuvanje staništa i vrsta, te cjelovitost ekološke mreže  

(2) Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati akti za 
naftno-rudarske objekte, građevine i postrojenja izvan površina 
posebne namjene, izvan postojećih i planiranih infrastrukturnih 
koridora, te izvan područja posebnih uvjeta korištenja i posebnih 
ograničenja u korištenju i primjene posebnih mjera uređenja i zaštite, 
osim iznimno, uz suglasnost i u skladu s posebnim uvjetima nadležnog 
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javnopravnog tijela.  
(3) Detaljni uvjeti smještaja pojedinih naftno-rudarskih objekata i 
postrojenja te trasa cjevovoda, temeljem zakonskih i podzakonskih 
odredaba, utvrđuju se u postupcima procjene utjecaja zahvata na 
okoliš ili u postupcima ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na 
okoliš. 
(4) Ne planirati naftno-rudarske objekte i postrojenja (osim objekata i 
postrojenja namijenjenih istraživanju i eksploataciji geotermalnih voda) 
unutar granica postojećih i/ili planiranih gospodarskih zona 
ugostiteljsko turističke i sportsko rekreacijske namjene. 
 
f. Infrastrukturni objekti za zahvate koji se odnose na naftno-
rudarske aktivnosti  

 Svi zahvati koji se odnose na naftno-rudarske aktivnosti: 
- moraju imati osiguran pristup na javnu prometnu površinu (izuzev 

prometne i linijske infrastrukture) 
 - sva potrebna parkirališta moraju se riješiti unutar obuhvata zahvata 

i/ili na način utvrđen odlukama odnosne jedinice lokalne samouprave 
 - instalacije vodovoda i odvodnje otpadnih voda moraju se priključiti na 

javnu mrežu, ako ista nije izvedena, riješiti izgradnjom alternativnih 
sustava (bunara, cisterni, internih pročistača, nepropusnih septičkih 
jama i sl.) 

 - instalacije niskog napona mogu se priključiti na javnu niskonaponsku 
elektroenergetsku mrežu  ili riješiti putem vlastitog izvora. 

 
g. Udaljenosti naftno-rudarskih objekata i postrojenja od drugih 
zahvata u prostoru 
(1) Najmanja udaljenost bušotinskih radnih prostora te otpremnih, 
centralnih, mjernih, sabirnih i kompresorskih stanice (osim za 
geotermalne vode) mora iznositi:  
- najmanje 200 m od građevinskih područja naselja, izdvojenih 

građevinskih područja naselja, izdvojenih građevinskih područja 
izvan naselja, osim od izdvojenih građevinskih područja izvan 
naselja gospodarske namjene-proizvodne planiranih ovim planom i/ili 
u PPUO/G,    

- najmanje 200 m od sportske, sportsko-rekreacijske i sl. namjene 
određene u PPUO/G izvan građevinskih područja,  

- najmanje 200 m od površina posebne namjene, postojećih i 
planiranih infrastrukturnih koridora, te područja posebnih uvjeta 
korištenja i posebnih ograničenja u korištenju i primjene posebnih 
mjera uređenja i zaštite, osim iznimno, uz suglasnost i u skladu s 
posebnim uvjetima nadležnog javnopravnog tijela,  

- najmanje 100 m od šuma posebne namjene, osim iznimno, ako ne 
utječu na razloge zbog kojih su proglašene.   

(2) Najmanja udaljenost cjevovoda (spojnih, otpremnih i magistralnih) 
unutar i izvan planiranih i novih eksploatacijskih polja (osim za 
geotermalne vode)  mora iznositi: 
- najmanje 50 m od građevinskih područja naselja, izdvojenih 

građevinskih područja naselja, izdvojenih građevinskih područja 
izvan naselja, osim od izdvojenih građevinskih područja izvan 
naselja gospodarske namjene-proizvodne planiranih ovim planom i/ili 
u PPUO/G,    

- najmanje 50 m od sportske, sportsko-rekreacijske i sl. namjene 
određene u PPUO/G izvan građevinskih područja,  

- najmanje 30 m od površina posebne namjene, postojećih i planiranih 
infrastrukturnih koridora, te područja posebnih uvjeta korištenja i 
posebnih ograničenja u korištenju i primjene posebnih mjera 
uređenja i zaštite, osim iznimno, uz suglasnost i u skladu s posebnim 
uvjetima nadležnog javnopravnog tijela,  

- najmanje 50 m od šuma posebne namjene, osim iznimno, ako ne 
utječu na razloge zbog kojih su proglašene 

(3) Izuzetak čine cjevovodi koji su u funkciji korištenja geotermalne 
vode jer se na njih ne primjenjuju navedene udaljenosti.   

 
h. Zaštitni i sigurnosni prostori 
(1) Zaštitni sigurnosni prostor oko pojedinih naftno-rudarskih objekata i 
postrojenja unutar eksploatacijskih polja ugljikovodika, spojnih 
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plinovoda između plinskih stanica, priključnih plinovoda od bušotina do 
plinskih stanica, otpremnih kondenzatovoda i otpremnih tehnoloških 
plinovoda između plinskih stanica određen je Zakonom o osnovama 
sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima, Pravilnikom o 
tehničkim normativima pri istraživanju i eksploataciji nafte, zemnih 
plinova i slojnih voda i Pravilnikom o tehničkim uvjetima i normativima 
za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim 
naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za 
međunarodni transport.    
(2) Ograničenja prema drugim zahvatima čija svrha nije iskorištavanje 
ugljikovodika:  
- za izgradnju zahvata koji nisu u svezi s iskorištavanjem 
ugljikovodika, a planiraju se u pojasu 100 m lijevo i desno od 
izgrađenog cjevovoda potrebno je zatražiti posebne uvjete, a u cilju 
sigurnosti i zaštite  
- nakon izgradnje cjevovoda zabranjeno je graditi građevine 
namijenjene stanovanju ili boravku ljudi u pojasu širine od po 30 m 
lijevo i desno od osi cjevovoda, osim ako su primijenjene posebne 
zaštitne mjere, tada udaljenost može biti manja, ali ne manja od 10 m 
- oko izgrađene bušotine zaštitna i požarna zona iznosi 7,5 m u 
polumjeru oko osi bušotine. Kod trajno napuštenih bušotina (likvidirane 
– kanal bušotine se nalazi od 1,5 do 2 m pod zemljom), sigurnosna 
zaštitna zona u kojoj je zabranjeno graditi građevine za boravak i rad 
ljudi iznosi 3 m u polumjeru oko osi kanala trajno napuštene bušotine 
- u „zelenom pojasu“ (pojasu služnosti) širokom 5 m lijevo i desno od 
osi cjevovoda zabranjeno je saditi biljke čije korijenje raste dublje od 1 
m, odnosno za koje je potrebno obrađivati zemljište dublje od 0,5 m 
- međusobne udaljenosti različitih instalacija i način njihova križanja 
definirani su posebnim propisima i sastavni su dio posebnih uvjeta.  

 
Odgovor 11.1.-

11.8. Prihvaća se 

 

Obrazloženje  Riješeno kroz Odredbe Plana 
Odgovor 11.9-

11.10. Prihvaća se 

Obrazloženje  Riješeno kroz Obrazloženje Plana 
Odgovor 11.11. Prihvaća se 
Obrazloženje  Riješeno kroz ostale Obvezne priloge Plana 
Odgovor 11.12. Prihvaća se 
Obrazloženje  Riješeno kroz  grafički dio Plana 
Odgovor 11.13. Ne prihvaća se 
Obrazloženje 

 
Prijedlog nije prihvaćen, jer nije predmet IV. ID PPUG Kutjeva, već se 
rješava Prostornim planom Požeško-slavonske županije, a koji je trenutno u 
izradi.  
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Tablica 9.  
PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE POSLANE POŠTOM NAKON ODREĐENOG ROKA NA ADRESU 

NOSITELJA PLANA:  
GRAD KUTJEVO 

Jedinstveni upravni odjel POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE 

1. 
 

PODNOSITELJ HRVATSKE CESTE 
Sektor za pripremu, građenje i 
rekonstrukciju 
Odjel za strateško planiranje 
Vončinina 3, 10000 Zagreb  

Klasa: 350-02/17-01/139, 
Urbroj:345-400-440-442/516-22-09/DB 
 od 01. veljače 2022. 

prijedlozi/primjedbe 

1.1. 

Utvrdili su da su svi dostavljeni zahtjevi Hrvatskih cesta (dopis: Klasa: 350-
02/17-01/139, Urbroj: 345-400-440-441/516-21-06/DB od 26. kolovoza 2021.) 
uvršteni i ugrađeni  u Prijedlog IV. Izmjena i dopuna PPUG Kutjeva te da nemaju 
primjedbi na isti. 

odgovor 1.1. Prihvaća se. 
obrazloženje   

 
Tablica 10.  

PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE UPISANE U KNJIGU PRIMJEDBI TIJEKOM JAVNE RASPRAVE  
17.01.2022. – 25.01.2022. 

1. 
 

PODNOSITELJ Ratko Vasilj 19. siječnja 2022.  
prijedlozi/primjedbe 

1.1. 
Predlaže da se cijela k.č. 363 k.o. Mitrovac prenamjeni iz građevinske u 
poljoprivrednu česticu jer bi na istoj posadio vinograd. 

odgovor 1.1. Ne prihvaća se. 
obrazloženje 

 

Zahtjev nije zbog zakonski obveznog provođenja ponovne javne rasprave 
radi prihvaćanja promjene granica građevinskog područja u tijeku 
provođenja javne rasprave. Ponovnom javnom raspravom povećali bi se 
troškovi izrade i donošenja Plana (objava javne rasprave) kao i produžilo 
vrijeme do njegovog usvajanja (javni uvid u ponovnoj javnoj raspravi traje 
najmanje osam dana, priprema izvješća o ponovnoj javnoj raspravi). 
Istovremeno, predložena aktivnost sadnje vinograda može se ostvariti i 
unutar granica građevinskog područja.  

2. 
 

PODNOSITELJ HEP - ODS d.o.o., ELEKTRA 
POŽEGA  
Mato Vuković 

19. siječnja 2022. 

prijedlozi/primjedbe 2.1. Predlaže ucrtati lokaciju nove trafostanice 10(20)/04 kV i priključnog 
dalekovoda na području Mačovog Brada. 

odgovor 2.1. Prihvaća se. 
obrazloženje  Riješeno kroz Odredbe i Grafički dio Plana. 

3. 
 

PODNOSITELJ GRAD KUTJEVO 
Krešimir Malčić 

24. siječnja 2022. 

prijedlozi/primjedbe 

3.1. 

Predlaže da se čl. 142., koji glasi: 
Najmanje 20% zasebne građevne čestice za gradnju građevina 
gospodarske namjene treba biti uređeno kao parkovno, pejzažno ili zaštitno 
zelenilo.,  
Izmjeni, obzirom da određene k.č., prema postojećem stanju, ne 
zadovoljavaju taj kriterij, tj. ne postoji dovoljno uređene zelene površine, ne 
mogu dobiti građevinsku dozvolu. 

odgovor 3.1. Prihvaća se. 
obrazloženje  Riješeno kroz Odredbe 
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Mišljenja, sukladno članku 101. Zakona, podnijelo je 4 podnositelja na adresu Nositelja izrade 
Plana: 
 
Tablica 11.  

MIŠLJENJA POSLANA POŠTOM NA ADRESU: 
NOSITELJA IZRADE  

GRAD KUTJEVO 
Jedinstveni upravni odjel  

1. 

 

PODNOSITELJ MINISTARSTVO KULTURE 
Uprava za zaštitu kulturne baštine 
Konzervatorski odjel u Požegi 

Klasa: 612-08/21-10/0314 
Urbroj: 532-05-02-07/4-22-05  
od 19. siječnja 2022.g. 

mišljenja 

1.1. 

Mišljenja su da je Prijedlog IV. Izmjena i dopuna PPUG Kutjeva 
izrađen u skladu s konzervatorskim smjernicama i dostavljenim 
podacima (dopis: Klasa: 612-08/21-10/0314, Urbroj: 532-05-02-
07/4-21-02 od 31. kolovoza 2021.) te nemaju dodatnih primjedbi 
na isti. 

odgovor 1.1. Prihvaća se  

obrazloženje   

2. 

 

PODNOSITELJ HAKOM 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne 
djelatnosti 

Klasa: 350-05/21-01/218, 
Urbroj: 376-05-3-22-05 
od 24. siječnja 2022. g. 

mišljenja 

2.1. 

Uvidom u dostavljeni Prijedlog IV. Izmjena i dopuna PPUG 
Kutjeva, sukladno članku 25. stavka 3. Zakona o elektroničkim 
komunikacijama („Narodne novine“, br. 73/08, 90/11, 133/12, 
80/13, 17/14 i 72/17), potvrđuju da je isti usklađen s danim 
zahtjevima HAKOM-a te daju pozitivno mišljenje. 

odgovor 2.1. Prihvaća se  

obrazloženje   

3. 

 

PODNOSITELJ MINISTARSTVO OBRANE, 
Uprava za materijalne resurse, 
Sektor za vojnu infrastrukturu i zaštitu 
okoliša, 
Služba za vojno graditeljstvo i energetsku 
učinkovitost, 10000 zagreb  

Klasa: 350-01/22-02/36, 
Urbroj: 512M3-020201-22-3 
od 01. veljače 2022. g. 

 

mišljenja 

3.1. 

Uvidom u dostavljeni Prijedlog IV. Izmjena i dopuna PPUG 
Kutjeva, sukladno članku 25. stavka 3. Zakona o elektroničkim 
komunikacijama („Narodne novine“, br. 73/08, 90/11, 133/12, 
80/13, 17/14 i 72/17), potvrđuju da je isti usklađen s danim 
zahtjevima HAKOM-a te daju pozitivno mišljenje. 

odgovor 3.1. Prihvaća se  

obrazloženje   
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1. Scan/Preslika Zaključka Gradonačelnika o utvrđivanju Prijedloga IV. Izmjena i dopuna 
PPUG Kutjeva za javnu raspravu 
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2. Scan/Preslika Obavijesti o provođenju javne rasprave o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna 
PPUG Kutjeva  objavljene u „Glasu Slavonije“ 

 

 
 



Prostorni plan uređenja Grada Kutjeva                                                                             IV. Izmjene i dopune  

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI  

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE 31 

3. Scan/Preslika Obavijesti o provođenju javne rasprave o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna 
PPUG Kutjeva objavljene na službenim mrežnim stranicama Ministarstva prostornog 
uređenje, graditeljstva i državne imovine 
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4. Scen/Preslika Obavijesti o provođenju javne rasprave o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna 
PPUG Kutjeva objavljene na službenim mrežnim stranicama Grada Kutjeva 
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5. Scan/Preslika Posebne obavijesti o provođenju javne rasprave o prijedlogu IV. 
Izmjena i dopuna PPUG Kutjeva  s popisom pozvanih subjekata 
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6. Scan/Preslika Zapisnika s javnog izlaganja s popisom prisutnih 
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7. Scanovi/Preslike svih očitovanja, primjedbi i prijedloga zaprimljenih u određenom 
roku  
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8. Scanovi/Preslike svih očitovanja, primjedbi i prijedloga zaprimljenih nakon 
određenog roka 
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9. Scanovi/Preslike knjige primjedbi  
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10. Scanovi/Preslike mišljenja javnopravnih tijela, sukladno članku 101. Zakona, o 
primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan ili scanovi 
dostavnica o primitku zahtjeva za dostavu mišljenja 
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