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KLASA: 350-02/19-01/0003 
URBROJ: 2185/01-4-19-9 
 
Valpovo, 23. travanj 2019. godine 
 
Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Valpova (u daljnjem tekstu: Nositelj izrade) 
i mr.sc. Zrinka Tadić, dipl.ing.arh. predstavnica tvrtke CPA-Centar za prostorno uređenje i arhitekturu 
d.o.o. Zagreb, kao odgovorna voditeljica izrade prijedloga I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 
stambenog naselja „Okrugljača“ Valpovo, temeljem članka 102. Zakona o prostornom uređenju 
(„Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), pripremili su i sačinili slijedeće 
 

I Z V J E Š Ć E  

S JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU  
I. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA 

STAMBENOG NASELJA „OKRUGLJAČA“ VALPOVO 
 

I. 
 
Temeljem članka 96. stavak 3. i članka 113. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ 
br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 
stambenog naselja „Okrugljača“ Valpovo („Službeni glasnik Grada Valpova“ br. 03/18) i Zaključka 
Gradonačelnika Grada Valpova o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 
stambenog naselja „Okrugljača“ Valpovo, KLASA: 350-02/19-01/0003, URBROJ: 2185/01-2-19-1, od 
22. ožujka 2019. godine, Nositelj izrade objavio je Javnu raspravu o prijedlogu I. Izmjena i dopuna 
Detaljnog plana uređenja stambenog naselja „Okrugljača“ Valpovo (u daljnjem tekstu: Prijedlog I. 
Izmjena i dopuna DPU), KLASA: 350-02/19-01/0003, URBROJ: 2185/01-4-19-2, od 22. ožujka 2019. 
godine. 

Navedena Javna rasprava trajala je petnaest dana i to u razdoblju od 03. do 18. travnja 2019. godine, a 
sastojala se od javnog uvida i javnog izlaganja. Ista je bila objavljena na službenoj web stranici 
Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (https://mgipu.gov.hr/o-ministarstvu-
15/djelokrug/prostorno-uredjenje-3335/prostorni-planovi-8193/informacije-o-planovima-u 
izradi/informacije-o-javnim-raspravama/3865?trazi=1&=&page=5), na oglasnoj ploči i službenoj web 
stranici Grada Valpova (http://valpovo.hr/2019/03/26/obavijest-o-javnoj-raspravi-o-prijedlogu-i-
izmjena-i-dopuna-dpu-a-stambenog-naselja-okrugljaca-valpovo/), te u dnevnom tisku „24 sata“. 

Tijekom trajanja javnog uvida Prijedlog I. Izmjena i dopuna DPU-a (tekstualni i grafički dio) bio je 
izložen u prostorijama Gradske uprave Grada Valpova na adresi Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo te u 
cijelosti objavljen na službenoj stranici Grada Valpova. 

Osim objave, upućena je i posebna obavijest o javnoj raspravi na adrese nadležnih tijela i adrese svih 
članova Gradskog savjeta za uređenje prostora i zaštitu okoliša Grada Valpova te predsjedniku Vijeća  

https://mgipu.gov.hr/o-ministarstvu-15/djelokrug/prostorno-uredjenje-3335/prostorni-planovi-8193/informacije-o-planovima-u%20izradi/informacije-o-javnim-raspravama/3865?trazi=1&=&page=5
https://mgipu.gov.hr/o-ministarstvu-15/djelokrug/prostorno-uredjenje-3335/prostorni-planovi-8193/informacije-o-planovima-u%20izradi/informacije-o-javnim-raspravama/3865?trazi=1&=&page=5
https://mgipu.gov.hr/o-ministarstvu-15/djelokrug/prostorno-uredjenje-3335/prostorni-planovi-8193/informacije-o-planovima-u%20izradi/informacije-o-javnim-raspravama/3865?trazi=1&=&page=5
http://valpovo.hr/2019/03/26/obavijest-o-javnoj-raspravi-o-prijedlogu-i-izmjena-i-dopuna-dpu-a-stambenog-naselja-okrugljaca-valpovo/
http://valpovo.hr/2019/03/26/obavijest-o-javnoj-raspravi-o-prijedlogu-i-izmjena-i-dopuna-dpu-a-stambenog-naselja-okrugljaca-valpovo/
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mjesnog odbora Valpovo. Posebna obavijest ujedno je i poziv za prisustvovanje Javnom izlaganju 
Prijedloga  I. Izmjena i Dopuna DPU-a, koje je održano dana 15. travnja 2019. godine u velikoj Vijećnici 
Grada Valpova. 

Posebna obavijest, Zapisnik s javnog izlaganja te popis nazočnih osoba sastavni su dijelovi ovog 
Izvješća. 

II. 

Tijekom javne rasprave na Prijedlog I. Izmjena i dopuna DPU-a zaprimljene su četiri primjedbe i to: 

1. MINISTARSTVO UNTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Gornjodravska
obala 95-96, 31 000 Osijek, od 16. travnja 2019. godine;

2. HEP ODS d.o.o. „Elektroslavonija Osijek“, Šetalište kardinala Franje Šepera 1a, 31 000 Osijek,
od 16. travnja 2019. godine;

3. GRAD VALPOVO, Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo, Zamjenica gradonačelnika, od 17.
travnja 2019. godine;

4. ANDREA RITTGASER JURATOVIĆ iz Valpova, od 11. travnja 2019. godine.

Na dostavljene primjedbe svoje stručno očitovanje, kao odgovorna voditeljica izrade Prijedloga I. 
Izmjena i dopuna DPU-a, dala je mr.sc. Zrinka Tadić, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica urbanistica: 

1. MINISTARSTVO UNTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite - dana je suglasnost
te stoga navedenu primjedbu nije potrebno prihvaćati.

2. HEP ODS d.o.o. dostavljaju prijedlog za dva koridora 10(20) kV koja bi trebalo dodati uz
planirani koridor:
− Koridor 1 - od planirane TS 10(20)/0,4 kV prema istoku do kraja ulice te skreće prema 

jugu; 
− Koridor 2 - od planirane TS 10(20)/0,4 kV prema istoku od kraja ulice te skreće prema 

sjeveru. 
Primjedba se prihvaća. 

3. GRAD VALPOVO, Zamjenica gradonačelnika – predlaže se da se planirane zelene površine u
stambenom naselju „Okrugljača“ Valpovo povećaju na način da se površine označene oznakom 
Z1, koje se nalaze u dijelu I. faze realizacije plana, povećaju na najmanje 30 m širine. Prilikom 
određivanja zelenih površina treba voditi računa o simetriji u odnosu na prometnice u tom dijelu 
naselja. Na zelenim površinama treba predvidjeti  izgradnju dječjih igrališta – primjedba se 
prihvaća.  

4. ANDREA RITTGASER JURATOVIĆ - vlasnica je parcele označene kao k.č.br. 2896 u k.o.
Valpovo, koja ima predloženu sportsko rekreativnu namjenu sa oznakom R1. Predlaže da se u 
izmjeni i dopuni plana na dijelu parcele planira prvobitna namjena (stambena izgradnja, jedan 
red gradilišta do ceste u naselju), a ostala površina neka bude namijenjena za sport i rekreaciju 
– primjedba se prihvaća.

Cjelokupni tekst dostavljenih primjedbi kao i stručno očitovanje izrađivača Prijedloga I. Izmjena i 
dopuna DPU-a priložen je uz ovo Izvješće. 

PROČELNIK: 

Marko Vuksanić, univ.spec.oec. 

Prilozi koji su sastavni dio ovog Izvješća: 

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog
naselja Okrugljača Valpovo, KLASA: 350-02/19-01/0003, URBROJ: 2185/01-2-19-1, od 22.
ožujka 2019. godine.
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2. Javna rasprava o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog naselja 
„Okrugljača“ Valpovo, KLASA: 350-02/19-01/0003, URBROJ: 2185/01-4-19-2, od 22. ožujka 
2019. godine. 

3. Objava javne rasprave u dnevnom listu „24 sata“. 
4. Objava javne rasprave na službenim web stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog 

uređenja. 
5. Objava javne rasprave na službenim web stranicama Grada Valpova. 
6. Posebna obavijest o Javnoj raspravi o prijedlogu I. izmjena i dopuna DPU-a stambenog naselja 

„Okrugljača“ Valpovo, KLASA: 350-02/19-01/0003, URBROJ: 2185/01-4-19-3, od 25. ožujka 
2019. godine. 

7. Primjedba Andreje Rittgaser Juratović, KLASA: 350-02/19-01/0003, URBROJ: 15-19-4, od 11. 
travnja 2019. godine. 

8. Primjedba Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite, KLASA: 350-02/19-
01/0003, URBROJ: 511-19-5, od 16. travnja 2019. godine. 

9. Primjedba tvrtke HEP ODS d.o.o., Elektroslavonija Osijek, KLASA: 350-02/19-01/0003, 
URBROJ: 378-19-6, od 16. travnja 2019. godine. 

10. Primjedba Zamjenice gradonačelnika Grada Valpova, KLASA: 350-02/19-01/0003, URBROJ: 
2185/01-2-19-7, od 17. travnja 2019. godine. 

11. Zapisnik s javnog izlaganja prijedloga I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog 
naselja „Okrugljača“ Valpovo, KLASA: 350-02/19-01/0003, URBROJ: 2185/01-4-19-8, od 17. 
travnja 2019. godine, sa popisom nazočnih osoba. 

12. Preslika knjige primjedbi. 
13. Stručno očitovanje izrađivača  I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog naselja 

„Okrugljača“ Valpovo na dostavljene primjedbe u postupku javne rasprave. 
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I. IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA STAMBENOG NASELJA "OKRUGLJAČA" 
 

STRUČNO OČITOVANJE NA MIŠLJENJA, PRIJEDLOGE I PRIMJEDBE KOJE SU DALI SUDIONICI U JAVNOJ RASPRAVI 
 
 
redni 
broj podnositelj zaprimljeno 

(datum) sažetak odgovor 

MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NADLEŽNIH JAVNOPRAVNIH TIJELA 

1. 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH 
POSLOVA 
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE 
Gornjodravska obala 95-96, OSIJEK 
(klasa: 350-02/19-01/10, urbroj: 511-543-
09-01-19-2 od 09. travnja 2019.) 

16.04.2019. Daju suglasnost na Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog 
plana uređenja stamenog naselja "Okrugljača".  NIJE POTREBNO PRIHVAĆATI  

2. 
HEP - ODS d.o.o.  
"ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK"  
Šetalište kardinala F. Šepera 1a, OSIJEK 
(e-mail od 16. travnja 2019.) 

16.04.2019.

Dostavljaju prijedlog za dva koridora 10(20) kV koje bi 
trebalo dodati uz planirani koridor (nacrt u prilogu): 
1.  Koridor 1 - od planirane TS 10(20)/0,4 kV prema 

istoku do kraja ulice te skreće prema jugu, 
2.  Koridor 2 - od planirane TS 10(20)/0,4 kV prema 

istoku od kraja ulice te skreće prema sjeveru. 

PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA  

3. 

GRAD VALPOVO 
GRADONAČELNIK 
Ul. Matije Gupca 32, VALPOVO 
(klasa: 350-01/19-01/11, urbroj: 2185/01-
2-19-1 od 17. travnja 2019.) 

17.04.2019.

Predlažu da se planirane zelene površine u stambenom 
naselju "Okrugljača" povećaju na način da se površine 
označene Z1, koje se nalaze se u dijelu I. faze realizacije 
plana, povećaju na najmanje 30 m širine. 
Prilikom određivanja zelenih površina treba voditi računa o 
simetriji u odnosu na prometnice u tom dijelu naselja. 
Na zelenim površinama treba predvidjeti izgradnju dječjih 
igrališta. 

PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA  



 
I. IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA STAMBENOG NASELJA "OKRUGLJAČA" 

stručno očitovanje na mišljenja, prijedloge i primjedbe koje su dali sudionici u javnoj raspravi 
 
 
 

 
Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. Zagreb  

stranica 2 

redni 
broj podnositelj zaprimljeno 

(datum) sažetak odgovor 

MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE OSTALIH SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI 

4. Andrea Rittgasser Juratović 
iz Valpova 11.04.2019.

Vlasnica je parcele kčbr. 2896 k.o. Valpovo koja ima 
predloženu sportsko rekreativnu namjenu sa oznakom R1. 
Predlaže da se u izmjeni i dopuni plana na dijelu parcele 
planira prvobitna namjena (stambena izgradnja, jedan red 
gradilišta do ceste u naselju), a ostala površina neka bude 
namjenjena za sport i rekreaciju.  

PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA  

Zagreb, 23. travnja 2019. 
Odgovorna voditeljica izrade Nacrta prijedloga 

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja  
stambenog naselja "Okrugljača": 

 
mr.sc. Zrinka TADIĆ, dipl.ing.arh. 
 ovlaštena arhitektica urbanistica 

 
 


