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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

  GRAD JASTREBARSKO 
Upravni odjel za imovinsko-pravne 
poslove, komunalni sustav, 
prostorno uređenje i zaštitu 
okoliša 

KLASA: 350-01/18-01/3 
URBROJ: 238/12-04/2-19-154 
Jastrebarsko, 04. siječnja 2019. 

 
                  
Na temelju članka 102. i 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17), 
Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, kao 
nositelj izrade, zajedno s odgovornim voditeljem izrade IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Grada Jastrebarsko, izradio je  

IZVJEŠĆE  

o provedenoj ponovnoj Javnoj raspravi o Prijedlogu IX. izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko 

Na temelju čl. 95. st. 2.  i čl. 104. Zakona o prostornom uređenju, Gradonačelnik Grada Jastrebarskog 
donio je Zaključak o utvrđivanju Prijedloga IX. izmjena i dopuna Plana za ponovnu Javnu raspravu 
(KLASA: 350-01/18-01/3, URBROJ: 238/12-02-18-128 od 07. prosinca 2018.). Zaključak se nalazi u 
privitku (Privitak 1.) i sastavni je dio ovog Izvješća. 

Na temelju čl. 96. Zakona o prostornom uređenju, nositelj izrade objavio je ponovnu Javnu raspravu o 
Prijedlogu IX. izmjena i dopuna Plana u dnevnom tisku - „24 sata“ od 09. prosinca 2018., te na mrežnim 
stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (www.mgipu.hr) i Grada Jastrebarskog 
(www.jastrebarsko.hr). Ponovna Javna rasprava trajala je 8 dana, od 17. - 24. prosinca 2018. godine. 
Tekst objave ponovne Javne rasprave (KLASA: 350-01/18-01/3, URBROJ: 238/12-04/2-18-129 od 07. 
prosinca 2018.), odnosno preslika objavljenog oglasa, i objave na mrežnim stranicama nalaze se u 
privitku (Privitak 2.) i sastavni su dio ovog Izvješća. 

Sukladno čl. 97 Zakona o prostornom uređenju, nositelj izrade dostavio je i posebnu pisanu obavijest o 
ponovnoj Javnoj raspravi javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima koja su dala ili su trebala 
dati zahtjeve za izradu IX. izmjena i dopuna Plana (KLASA: 350-01/18-01/3, URBROJ: 238/12-04/2-18-
141 od 12. prosinca 2018.): 
1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulture baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu, Mesnička 

49, Zagreb, 
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, Zagreb, 
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnog gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220, 

Zagreb, 
4. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica grada Vukovara 78, 

Zagreb, 
5. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, Zagreb, 
6. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za cestovnu i željezničku infrastrukturu, Prisavlje 

14, Zagreb, 
7. Ministarstvo obrane RH, Uprava za materijalne resurse, Sektor za vojnu infrastrukturu, Služba za 

vojne nekretnine i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira IV 1, Zagreb, 
8. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Zagrebačka, Sektor upravnih i inspekcijskih, 

Petrinjska 30, Zagreb, 
9. Hrvatske autoceste, Širolina 4, Zagreb, 
10. Hrvatske ceste, Sektor za razvoj i strateško planiranje, Vončinina 3, Zagreb, 
11. Hrvatske vode, Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb, 



2 

 

12. Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, VGI za mali sliv „Kupa“, Obala Račkog 10, 

Karlovac, 

13. Hrvatske šume, Direkcija Zagreb (Uprava šuma Zagreb i Uprava šuma Karlovac), Lj. Farkaša 
Vukotinovića 2, Zagreb, 

14. Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Karlovac, Put Davorina Trstenjaka 1, Karlovac, 

15. Hrvatski operator prijenosnog sustava, Sektor za razvoj, investicije i izgradnju, Kupska 4, Zagreb, 

16. Hrvatska elektroprivreda, Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, 

17. HEP - Operator distribucijskog sustava, Elektra Karlovac, Vladka Mačeka 44, Karlovac, 

18. HŽ infrastruktura, Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova, Mihanovićeva 

12, Zagreb, 

19. Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, Remetinečka cesta3, Zagreb, 
20. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica R. Frangeša Mihanovića 9, Zagreb, 
21. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Sektor za civilnu zaštitu, Nehajska 5, Zagreb, 
22. Državna geodetska uprava, Gruška 20, Zagreb, 

23. Odašiljači i veze, Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb, 

24. Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, Zagreb, 

25. Plinacro, Savska cesta 88a, Zagreb, 

26. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, 

27. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ul. Grada 
Vukovara 72, Zagreb, 

28. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava 
Jastrebarsko, Dr. V. Mačeka 2, Jastrebarsko, 

29. Autocesta Rijeka - Zagreb, Društvo za građenje i gospodarenje autocestom, Koturaška 43, Zagreb, 
30. trgovačka društva, javne ustanove, službe, pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne 

djelatnosti (vodoopskrba, odvodnja, opskrba toplinskom energijom i plinom, održavanje čistoće, 
održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta, prijevoz putnika u javnom prometu) na području 
Grada Jastrebarskog. 

U privitku dopisa posebne pisane obavijesti o ponovnoj Javnoj raspravi javnopravnim tijelima je 
dostavljen i digitalni zapis elaborata Prijedloga IX. izmjena i dopuna Plana za ponovnu Javnu raspravu 
na CD-u, u pdf formatu.  

Posebna pisana obavijest o ponovnoj Javnoj raspravi zajedno sa digitalnim zapisom elaborata 
Prijedloga IX. izmjena i dopuna Plana za ponovnu Javnu raspravu i dodatnim prilozima, Tabelarni i 
Grafički pregled podataka o zemljištu koje je obuhvaćeno proširivanjem građevinskih područja, 
dostavljena je Hrvatskim šumama, Uprava šuma, Podružnica Karlovac, Ministarstvu poljoprivrede, 
Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije i Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije. 

Posebna pisana obavijest o ponovnoj Javnoj raspravi dostavljena javnopravnim tijelima se nalazi u 
privitku (Privitak 3.) i sastavni je dio ovog Izvješća. 

U razdoblju trajanja ponovne Javne rasprave, Prijedlog IX. izmjena i dopuna Plana za ponovnu Javnu 
raspravu bio je stavljen na javni uvid u prostorijama Grada Jastrebarskog i na mrežnim stranicama 
Grada Jastrebarskog. 

Javno izlaganje Prijedloga IX. izmjena i dopuna Plana za ponovnu Javnu raspravu održano je 18. 
prosinca 2018. godine u 10,00 sati u Gradu Jastrebarsko, Trg J.J. Strossmayera 13, Vijećnica - soba 
broj 1, Jastrebarsko. 

Zapisnik s javnog izlaganja i popis prisutnih nalazi se u privitku (Privitak 4.) i sastavni je dio ovog 
Izvješća. 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 
Jastrebarskog za ponovnu Javnu raspravu mogli su se izjaviti usmeno za zapisnik u tijeku javnog 
izlaganja, odnosno upisati u knjigu primjedbi ili dostaviti u pisanom obliku na adresu: Grad Jastrebarsko, 
Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Dr. 
Franje Tuđmana 47/I. kat, 10450 Jastrebarsko, zaključno do 24. prosinca 2018. godine. 

U roku navedenom u objavi ponovne Javne rasprave, na adresu nositelja izrade mišljenja, prijedloge i 
primjedbe podnijelo je 5 podnositelja. Na javnom izlaganju mišljenja, prijedloge i primjedbe podnio je 1 
podnositelj što je i evidentirano u zapisniku s javnog izlaganja. Također, u okviru ponovne Javne 
rasprave pristigao je Gradu na znanje zahtjev Ministarstva poljoprivrede prema Hrvatskim šumama, 
Direkcija kojim se traži očitovanje na Prijedlog plana za ponovnu Javnu raspravu. 
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U nastavku je predočena tablica s osnovnim podacima o sudionicima javne rasprave, sažetkom njihovih 
dostavljenih primjedbi, te s obrazloženjem o prihvaćanju, djelomičnom prihvaćanju odnosno ne 
prihvaćanju primjedbi: 

 

MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE DOSTAVLJENI U PISANOM OBLIKU U ODREĐENOM ROKU 

1. PODNOSITELJ: Autocesta Rijeka - Zagreb 
Širolina 4,  
10000 Zagreb 

KLASA: 350-01/18-01/04 
URBROJ: 376-18-145 
zaprimljeno: 19.12.2018. 

1.1. Mišljenje, prijedlog/ 
primjedba 

Podnositelj nije suglasan s izmijenjenim Prijedlogom Plana predmetnih izmjena i 
dopuna te daje očitovanje kako slijedi: 

Nove predložene izmjene i dopune na dijelu uz sam plato naplatne postaje 
Jastrebarsko i prema Zagrebu predviđaju širenje poslovne zone za potrebe tvrtke 
Lidl, čime se onemogućuje širenje platoa naplate (veći broj naplatnih kućica - prolaza: 
produženje/proširenje izlaznog traka iz smjera Zagreba).  

1.1. Odgovor: Primjedba se ne prihvaća.  

Obrazloženje:  
U postupku Javne rasprave, koja je održana od 26.11. - 03.12.2018. godine, 
Podnositelj je dostavio primjedbe na Prijedlog Plana koje su djelomično prihvaćene i 
ugrađene u Prijedlog Plana za ponovnu Javnu raspravu.  
Kako je navedeno u Izvješću s Javne rasprave, predmetno proširenje građevinskog 
područja naselja ne predstavlja ograničenje u smislu potencijalnog širenja platoa 
(sukladno važećem PPUG Jastrebarsko prostor platoa naplatne postaje već se nalazi 
unutar građevinskog područja). Sukladno Odredbama za provođenje Plana utvrđeni 
su uvjeti kojima se ograničava izgradnja uz autoceste i utvrđeno je ishođenje uvjeta 
nadležnog javnopravnog tijela sukladno posebnom propisu za sve zahvate unutar 
zaštitnog pojasa. U postupku pripreme Odluke o izradi Plana i dostave zahtjeva za 
izradom HŽ infrastruktura je dostavila prijedlog u skladu s kojim je donesena Odluka 
o izradi i izrađen ovaj Plan. Autocesta Rijeka - Zagreb u postupku dostave zahtjeva 
nije se očitovala na Odluku o izradi IX. izmjena i dopuna Plana. Obzirom da su 
planirane investicije u Gospodarskoj zoni Jalševac od izuzetnog značenja za razvoj 
Grada, a da planirani projekti podnositelja zahtjeva nisu u potpunosti poznati odnosno 
o eventualnim planiranim zahvatima nema konkretnijih podataka (studije s tehničkim 
rješenjem rekonstrukcije postojećeg čvora Jastrebarsko kojima bi se definirale 
lokacije i obuhvati zahvata nisu izrađene), Grad Jastrebarsko je utvrdio proširenje 
Gospodarske zone Jalševac u skladu s Odlukom o izradi Plana. 
Primjedba Podnositelja, iz Javne rasprave, koja se odnosila na omogućavanje 
prijelaza autoceste u produžetku DC310 ugrađena je u Prijedlog Plana za ponovnu 
Javnu raspravu na način da je planirana lokalna cesta (odvojak u pravcu postojeće 
ceste DC310) čime će se osigurati koridor planirane prometne infrastrukture. 

2. PODNOSITELJ: Ministarstvo obrane 
Uprava za mater. resurse, Sektor za vojnu infrastr., 
Služba za vojno gradit. i energ. učinkovitost  
Trg kralja Petra Krešimira IV, 10000 Zagreb 

KLASA: 350-01/18-01/3 
URBROJ: 512M3-18-147 
zaprimljeno: 27.12.2018. 

2.1. Mišljenje, prijedlog/ 
primjedba 

Podnositelj dostavlja očitovanje kojim obavještava da na području obuhvata IX. 
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog nema zona 
posebne namjene niti drugih zahtjeva vezano za zaštitu interesa obrane te da nema 
primjedbi na Prijedlog Plana za ponovnu Javnu raspravu. 

2.1. Odgovor: Očitovanje se prihvaća. 
 

3. PODNOSITELJ: HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., 
Elektra Karlovac,  
Vladka Mačeka 44, 47000 Karlovac 

KLASA: 350-01/18-01/3 
URBROJ: 4320-18-148 
zaprimljeno: 27.12.2018. 

3.1. Mišljenje, prijedlog/ 
primjedba 

Podnositelj dostavlja očitovanje da nema primjedbi na Prijedlog Plana za ponovnu 
Javnu raspravu. 

3.1. Odgovor: Očitovanje se prihvaća. 
 

4. PODNOSITELJ: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne 
djelatnosti 
Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb 

KLASA: 350-01/18-01/3 
URBROJ: 376-18-150 
zaprimljeno: 31.12.2018. 

4.1. Mišljenje, prijedlog/ 
primjedba 

Podnositelj dostavlja očitovanje da nema primjedbi na Prijedlog Plana za ponovnu 
Javnu raspravu. 

4.1. Odgovor: Očitovanje se prihvaća. 
 

5. PODNOSITELJ: Državna geodetska uprava 
Središnji ured, Sektor za infrastrukturu prostornih 
podataka,  
Gruška 20, 10000 Zagreb 

KLASA: 350-01/18-01/3 
URBROJ: 541-18-151 
zaprimljeno: 31.12.2018. 
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PRIVITAK 1: Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana za ponovnu Javnu raspravu 
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PRIVITAK 2: Objava ponovne Javne rasprave 

Objava ponovne Javne rasprave u dnevnom tisku “24 sata” od nedjelje, 09.12.2018. godine: 

 

 

Objava ponovne Javne rasprave na Radio Jaska: 
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Objava ponovne Javne rasprave na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mgipu.hr): 

 

Objava ponovne Javne rasprave na mrežnim stranicama Grada Jastrebarsko (www.jastrebarsko.hr): 

 

 

http://www.mgipu.hr/
http://www.jastrebarsko.hr/
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PRIVITAK 3: Posebna pisana obavijest o ponovnoj Javnoj raspravi 
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PRIVITAK 4: Zapisnik s javnog izlaganja 
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PRIVITAK 5: Mišljenja, prijedlozi i primjedbe upućeni u roku 
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