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1. UVOD  
 
Općinski načelnik Općine Drnje donio je 14. svibnja 2020. zaključak o utvrđivanju Prijedloga 
plana UPU „Jezero Šoderica“ za javnu raspravu. 
 
Nositelj izrade objavio je Javnu raspravu o UPU „Jezero Šodreica“ (u nastavku teksta: Plan) 
u dnevnom listu „Jutarnji list“ od nedjelje 17. svibnja 2020. godine, na web stranici 
Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja dana 19. svibnja 2020. godine te na 
mrežnim stranicama Općine Drnje dana 15. svibnja 2020. godine. 
 
Javna rasprava o Prijedlogu Plana trajala je 30 dana, od 25. svibnja 2020. do 23. lipnja 2020. 
godine.  
 
Javni uvid u Prijedlog Plana je bio omogućen svakog radnog dana, od 8,00 do 14,00 u 
prostorijama Općine Drnje, te na mrežnim stranicama Općine.  
 
Javno izlaganje o prijedlogu Plana održano je u prostorijama Općine 26. svibnja 2020. 
godine, s početkom u 13:30 sati.  
 
Posebna obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Plana upućena je sljedećim tijelima: 
 

1. Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/I, 
48000 Koprivnica, 

2. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju,  zaštitu okoliša i zaštitu prirode 
Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica, 

3. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode 
Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode, A. 
Nemčića 5, Koprivnica, 

4. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 
80, 10000 Zagreb, 

5. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u 
Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 6, Bjelovar 

6. Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije, I.Z. Dijankovečkog 3, 
48260 Križevci, 

7. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, 
Varaždin 

8. Hrvatske vode, VGI za mali sliv „Bistra“, Ulica Antuna Radića 8b, Đurđevac, 
9. HEP, Hrvatska elektroprivreda, Operater distribucijskog sustava d.o.o. Elektra 

Koprivnica, Hrvatske državnosti 32, Koprivnica, 
10. Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Vončinina 

3, Zagreb, 
11. Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica, Mosna 15, Koprivnica, 
12. Komunalac d.o.o., Mosna 15, Koprivnica, 
13. HT, Hrvatske telekomunikacije, Sektor za dokumentaciju i telekomunikacijsku 

infrastrukturu, Palmotićeva 82, Zagreb, 
14. PLINACRO d.o.o. Zagreb, Savska cesta 88a, Zagreb, 
15. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 

9, Zagreb, 
16. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne 

zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Koprivnica, Hrvatske državnosti 7, Koprivnica, 
17. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području 

Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, Koprivnica 
18. Općina Đelekovec, Mihovila Pavleka Miškine 1, Đelekovec, 



19. Općina Gola, Mihovila Pavleka Miškine 1, Gola, 
20. Općina Peteranec, Matije Gupca 13, Peteranec, 
21. Općina Legrad, Trg Sv. Trojstva 53, Legrad i 
22. Općina Koprivnički Ivanec, Ul. Matije Gupca 12, Koprivnički Ivanec 

 
 
 
  



 

2. OČITOVANJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI 
NA PRIJEDLOG PLANA S OBRAZLOŽENJIMA  

 
Općini Drnje su pisanim putem dostavljena očitovanja, prijedlozi i primjedbe 5 (pet) 
podnositelja: 
 

1. HRVATSKI TELEKOM d.d. Odjel za elektroničko komunikacijsku infrastrukturu (EKI) 
2. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA UPRAVLJANJE ŽUPANIJSKIM I LOKALNIM CESTAMA 

KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 
3. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA 

PODRUČJU KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 
4. HAKOM HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI 
5. OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC 

 
 
Očitovanja, prijedlozi i primjedbe sudionika u javnoj raspravi obrađeni su pojedinačno te dani 
u nastavku: 
 
 

1. HRVATSKI TELEKOM d.d. Odjel za elektroničko komunikacijsku infrastrukturu (EKI) 
 
Predlažemo da tekst provedbenih odredbi nepokretnih komunikacija sadrži dijelove prema 
opisu 
 
Linijska i točkasta infrastruktura fiksnih komunikacija 
 
Za razvoj naselja, turističke ponude, uspostavljanje visokog stupnja kontrole zaštite, 
upravljanja i dr. od izuzetne je važnosti poboljšati i obnoviti postojeću EKI, te predvidjeti 
izgradnju nove EKI na područjima na kojima se održavaju sportska natjecanja, društvene 
aktivnosti te na rubnim područjima PP u sklopu osiguravanja suvremenog infrastrukturnog 
standarda. 
 
Prikazani smještaji planiranih građevina i uređaja (cjevovodi, kabeli, elektrotehnička 
komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema, trafostanice i sl.) javne i komunalne 
infrastrukturne mreže u grafičkom dijelu Plana, usmjeravajućeg su značenja i dozvoljene su 
odgovarajuće prostorne prilagodbe koje bitno ne odstupaju od koncepcije rješenja. 
 
Konačni smještaj i broj površinskih infrastrukturnih građevina (transformatorskih stanica, 
elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme i sl.) utvrdit će se 
sukladno tehničkim i sigurnosnim zahtjevima za pojedinu građevinu, te potrebama potrošača, 
tako da broj i smještaj tih građevina prikazan u grafičkom dijelu Plana nije obvezatan. 
 
Glavnu trasu novo planirane KK treba usmjeriti na postojeću komutaciju, treba predvidjeti 
mogućnost za montažu komunikacijsko-distributivnih čvorova kabinetskog tipa, dimenzija 
2x1x2 m za koju lokaciju je potreban EE priključak ali nije potrebno formirati zasebnu 
katastarsku parcelu. Potrebno je predvidjeti mogućnost za realizaciju zračne distributivne Cu 
i FTTx mreže uz zajedničko korištenje EE stupova kao i ugradnju novih TK stupova. 
 
Odgovor: 
 
Prihvaća se.  
 



2. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA UPRAVLJANJE ŽUPANIJSKIM I LOKALNIM CESTAMA 
KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

Bez primjedbi. 
 

3. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA 
PODRUČJU KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 
U Odredbama za provedbu Urbanističkog plana uređenja „Jezero Šoderica“ – prijedlogu 
plana za javnu raspravu u poglavlju „5. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i 
građevina i ambijentalnih vrijednosti“ u: 
 
Članku 47.: 

- u stavku 1. iza teksta koji glasi: „Zakonu o zaštiti prirode“ tekst u zagradi koji glasi: 
„80/13 i 15/18“ zamijenite tekstom koji glasi: „80/13, 15/18, 14/19 i 127/19“, 

- u stavku 2. iza teksta koji glasi: „Zakonu o zaštiti prirode“ tekst u zagradi koji glasi: 
„80/13 i 15/18“ zamijenite tekstom koji glasi: „80/13, 15/18, 14/19 i 127/19“, 

- u stavku 2. tekst koji glasi: „Uredbi o ekološkoj mreži (NN 124/13 i 105/15)“ zamijenite 
tekstom koji glasi: „Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za 
upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“ broj 80/19)“, 

- u stavku 2. alineji 2. tekst koji glasi: „(od Donje Dubrave do Terezinog polja)“ obrišite, 
- u stavku 3. iza teksta koji glasi: „Zakonu o zaštiti prirode“ tekst u zagradi koji glasi: 

„80/13 i 15/18“ zamijenite tekstom koji glasi: „80/13, 15/18, 14/19 i 127/19“, 
- u stavku 3. tekst koji glasi: „proglašene“ obrišite, 
- u stavku 3. tekst koji glasi: „Uredbi o ekološkoj mreži (NN 124/13 i 105/15)“ zamijenite 

tekstom koji glasi: „Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za 
upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“ broj 80/19)“, 

 
U kartografskom prikazu: „3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina“ u „TUMAČU 
PLANSKIH ZNAKOVA“ u dijelu „NACIONALNA EKOLOŠKA MREŽA“ u dijelu 
„PODRUČJE OČUVANJA ZNAČAJNO ZA PTICE – POP“ i „PODRUČJE OČUVANJA 
ZNAČAJNO ZA VRSTE I STANIŠNE TIPOVE – POVS“ obrišite tekst koji glasi: „(od 
Donje Dubrave do Terezinog polja)“. 
 

Odgovor: 
 
Prihvaća se.  
 

4. HAKOM HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI 
 
Bez primjedbi. 
 
 

5. OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC 
 
Bez primjedbi. 
 
__________________________________________________________________ 
 
Zaključak: 
 
Ukupni broj primjedbi: 2 
 
Ukupni broj prihvaćenih primjedbi: 2 
 
Ukupni broj naprihvaćenih primjedbi: 0 



 
_________________________________________________________________________ 

 
 
 
Popis sudionika u javnoj raspravi čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog 
Plana nisu prihvaćeni: 
 

- 

 
Popis sudionika u javnoj raspravi čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe nisu razmatrani 
iz razloga propisanih Zakonom o prostornom uređenju   
(mišljenja, prijedlozi i primjedbe stigli izvan roka javne rasprave) 
 

- 

 
 

4. PRILOZI 
 
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana 
Objava javne rasprave 
Poziv Javnopravnim tijelima 
Zapisnik s javnog izlaganja 
Preslike mišljenja, prijedloga i primjedbi dostavljenih putem pošte (stigli u roku) 

 
 
 

 

























 



 














