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

stranica 1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nositelj izrade: 
OPĆINA VRBANJA  
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL  

 
 
 
 
 
 

II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG 
PLANA UREĐENJA OPĆINE VRBANJA 
- SAŽETAK ZA JAVNOST - 
 
 
 
 
Općinsko vijeće Općine Vrbanja je 01. lipnja 2020. godine donijelo Odluku o izradi II. izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Vrbanja (objava: "Službeni vjesnik" VSŽ, broj 08/20). 
 
Nositelj izrade II. izmjena i dopuna PPUO je Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbanja.  
 
II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrbanja odnose se isključivo na izmjene dijelova 
Plana u svrhu ostvarivanja preduvjeta za osnivanje Poduzetničke zone "Vrbanja 2" na k.č.br. 1865/1, 
1865/3, 2797/1 i 2797/2 (dio), sve k.o. Vrbanja.  
 
Izmjenama obuhvaćeno usklađenje sa u međuvremenu donesenim zakonima i propisima, kao niti druge 
izmjene koje se ne odnose na programska polazišta iz Odluke o izradi. 
 
Općinsko vijeće Općine Vrbanja donijelo je 27. lipnja 2019. Odluku o usvajanju Programa izgradnje 
poduzetničke zone "Vrbanja 2" (objava: "Službeni vjesnik" VSŽ, broj 12/19). Formiranje nove 
Poduzetničke zone "Vrbanja 2" omogućava realizaciju gospodarskih i razvojnih projekata Općine Vrbanja, 
daje dodatni poticaj lokalnim poduzetnicima i omogućava privlačenje potencijalnih investitora. 
 
U postupku darovanja nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske Ministarstvo državne imovine očitovalo 
se da je za darovanje predmetne nekretnine u svrhu izgradnje poduzetničke zone "Vrbanja 2", potrebno 
pristupiti izmjenama PPUO Vrbanja, iz kojeg će biti vidljivo da je nekretnina unutar granica građevinskog 
područja planiranog dokumentnima prostornog uređenja za izgradnju poduzetničke zone. 
 
II. izmjenama i dopunama PPUO Vrbanja izmijenjeni su kartografski prikazi broj 1. "Korištenje i namjena 
površina" i 4.A. "Građevinsko područje naselja Vrbanja". Odredbe za provedbu II. izmjenama i dopunama 
PPUO Vrbanja se ne mijenjaju. 
 
Po provođenju zakonom propisane procedure, te po prikupljanju potrebnih suglasnosti i mišljenja, II. 
izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrbanja donosi Općinsko vijeće Općine Vrbanja. 
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kartografski prikaz broj 4.A. " GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA VRBANJA" 
 
 

 

Molimo da prijedloge i primjedbe vezane na II. izmjene i dopune  
Prostornog plana uređenja Općine Vrbanja dostavite na adresu: 

OPĆINA VRBANJA  
Jedinstveni upravni odjel 

 

32254 VRBANJA, Trg dr. Franje Tuđmana 1 
 

 


