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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

  GRAD JASTREBARSKO 

 

Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove,  

komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

 

Klasa:  350-01/18-01/4 

Urbroj:  238/12-04/2-19-101 

Jastrebarsko, 04. siječnja  2019. 

 

Povjerenstvo za praćenje ponovljene javne rasprave Prijedloga  

V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac 

 

 

IZVJEŠĆE 

o provedenoj ponovljenoj Javnoj raspravi o Prijedlogu 

V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac 

 

Ponovljeni Javni uvid Prijedloga V. Izmjena i Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone 

Jalševac  u Jastrebarskom održan je u trajanju od 8 dana i to od 17. do 24. prosinca 2018. u zgradi 

Grada Jastrebarskog, Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, komunalni sustav, prostorno 

uređenje i zaštitu okoliša, Ul. dr. F. Tuđmana 47/I. kat. 

 

Javno izlaganje održano je u vijećnici Grada Jastrebarskog, Trg Josipa Jurja Strossmayera 13, u 

utorak, 18. prosinca  2018. godine s početkom u 11.00 sati. 

 

Ponovljeni Javni uvid oglašen je 09. prosinca 2018. u dnevnoj tiskovini „24 sata“ te na web 

stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Grada Jastrebarsko. 

 

Na javnom izlaganju bili su nazočni: 

- Marijan Meštrić, dipl. ing. arh., – Zamjenik pročelnice Upravnog odjela za imovinsko-

pravne poslove, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, predsjednik 

Povjerenstva za praćenje ponovljene javne rasprave, 

- Zvonimir Kufrin, dipl. ing. arh., odgovorni planer tvrtke “URBING” d.o.o., autor plana, 

- Marin Del Toso, HEP ODS d.o.o, Elektra Karlovac 

- Sonja Pukšar, zapisničarka 

 

Evidencija prisutnih je u privitku. 

  

Sjednica Povjerenstva za praćenje ponovljene javne rasprave u sastavu: 

- Marijan Meštrić, dipl. ing. arh. – Zamjenik pročelnice Upravnog odjela za imovinsko-pravne 

poslove, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,  

-  Zvonimir Kufrin, dipl. ing. arh. – Odgovorni voditelj izrade Plana 

 

održana je u četvrtak, 27. prosinca 2018. u prostorijama Grada Jastrebarskog.  
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Konstatirano da je tijekom ponovljene Javne rasprave još jednom pristigla primjedba tvrtke 

Autocesta Rijeka – Zagreb, d.d. koja nije suglasna s predloženim rješenjem uz obrazloženje da 

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 i produženje/proširenje izlaznog traka iz smjera Zagreba).  

 

Dopisom br. 01-200-2012/18 od 28. studenog 2018., tijekom prve javne rasprave, obavijestili su da 

nisu suglasni s predloženim izmjenama i dopunama Plana a budući da kroz novi prijedlog u 

ponovljenoj javnoj raspravi nisu uvažene njihove primjedbe niti s novim prijedlogom nisu suglasni 

u dijelu širenja poslovne zone za potrebe tvrtke Lidl jer se time onemogućuje širenje platoa naplate. 

 

Primjedba koju je uputila tvrtka Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma, Podružnica Karlovac, navodi 

da predmetne izmjene i dopune moraju biti u skladu sa Zakonom o šumama (NN 68/18) a kod 

realizacije planiranog proširenja obavezno je tražiti posebne uvjete sukladno Zakonu o šumama jer 

se taj dio zone nalazi na udaljenosti manjoj od 50 m od g .j. "Jastrebarski lugovi" odsjek 6F a to je 

šuma hrasta lužnjaka iz sjemena, starosti 120 godina. 

 

Ostala javnopravna tijela čija su očitovanja na plan pristigla u zadanom roku nemaju primjedbi na 

plan. 

 

 

Osoba odgovorna za praćenje javne rasprave: 

- Marijan Meštrić, dipl. ing. arh., v. r. 

Predstavnik izrađivača plana, 

- Zvonimir Kufrin, dipl. ing. arh., v. r. 

 

 

 

U Jastrebarskom  04. siječnja 2019.  
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Sastavni dio ovog izvješća su: 
 
 

PRILOG 1. Obavijesti i poziv te objava ponovljene Javne rasprave u javnim glasilima: 
dnevni tisak – 24 sata, web Grada Jastrebarskog, web MGIPU, Radio Jaska 
te poziv institucijama s javnim ovlastima 

 
PRILOG 2.   Zapisnik s Javnog izlaganja i popis prisutnih 
 
PRILOG 3.   Izvod iz Knjige primjedbi 
 
PRILOG 4.  Analiza i obrada zahtjeva, mišljenja, prijedloga i primjedbi zaprimljenih unutar 

ponovljene Javne rasprave 
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PRILOG 1.  
 
Obavijesti i poziv te objava ponovljene Javne rasprave u javnim glasilima: dnevni tisak (a), web 
stranice Grada Jastrebarskog (b), web stranice MGIPU (c), Radio Jaska (d), poziv institucijama s 
javnim ovlastima (e) 
 

 
a. DNEVNI TISAK („24 sata“, 09. prosinca 2018.) 
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b. WEB STRANICE GRADA JASTREBARSKOG 
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c. WEB STRANICE MINISTARSTVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA 
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d. RADIO JASKA 
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e.  POZIV INSTITUCIJAMA S JAVNIM OVLASTIMA 
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PRILOG 2. 

 
Zapisnik s Javnog izlaganja i popis prisutnih 
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PRILOG 3. 

 
Izvod iz Knjige primjedbi 
 
U Knjizi primjedbi nije bilo primjedbi ni prijedloga. 
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PRILOG 4. 

 
Analiza i obrada zahtjeva, mišljenja, prijedloga i primjedbi zaprimljenih unutar ponovljene 
Javne rasprave 
 
 

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI 
 
 

A1.  Analiza primjedbi i prijedloga korisnika prostora pristiglih tijekom ponovljene Javne 
rasprave 

 

BR.  NAZIV TIJELA/ 
PRAVNE OSOBE/ 
FIZIČKE OSOBE/ 
ODBORA/ .. 

 
SAŽETAK PRIMJEDBE/ PRIJEDLOGA 

 
STRUČNI STAV IZRAĐIVAČA 
PLANA 

 
  Nije bilo primjedbi ni prijedloga. 

 
 

 
 
B1.  Dokumentacija zaprimljenih zahtjeva             
 
 
Nije bilo primjedbi ni prijedloga. 
 
 
 
 
A2.  Analiza primjedbi i prijedloga iz Knjige primjedbi 

 
U knjizi primjedbi nije bilo primjedbi ni prijedloga. 
 
 
B2.  Dokumentacija zaprimljenih zahtjeva iz Knjige primjedbi 

 
U knjizi primjedbi nije bilo primjedbi ni prijedloga. 
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A3.  Analiza primjedbi i prijedloga institucija s javnim ovlastima pristiglih tijekom 

ponovljene Javne rasprave 

 

BR.  NAZIV 
JAVNOPRAVNOG 
TIJELA 

 
SAŽETAK PRIMJEDBE/ PRIJEDLOGA 

 
STRUČNI STAV IZRAĐIVAČA 
PLANA 

 

1. Autocesta Rijeka – 
Zagreb d.d. 
 
17.12. 2018. 

Dopisom br. 01-200-2012/18 od 28. studenog 
2018. obavijestili su da nisu suglasni s 
predloženim izmjenama i dopunama Plana a 
budući da kroz novi prijedlog nisu uvažene 
njihove primjedbe niti s novim prijedlogom nisu 
suglasni u dijelu širenja poslovne zone za potrebe 
tvrtke Lidl jer se time onemogućuje širenje platoa 
naplate. 

 

Primjedba se djelomično prihvaća.  

Ponovljeno obrazloženje:  

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 V. izmjena i dopuna UPU. 

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 utvrđuje 
proširenje Gospodarske zone 
Jalševac u skladu s Odlukom o izradi 
Plana. 

Predmetno proširenje građevinskog 
područja ne predstavlja ograničenje u 
smislu potencijalnog širenja platoa 
(sukladno važećem planu prostor 
platoa naplatne postaje već se nalazi 
unutar građevinskog područja).  

Ovim izmjenama Plana, dodan je 
planirani odvojak lokalne cesta 
(odvojak u pravcu postojeće ceste 
DC310) čime će se osigurati i koridor 
planirane prometne infrastrukture.    

3. HEP ODS, Elektra 
Karlovac 
 
19.12. 2018. 

Izjavljuju da nemaju primjedbi. / 

5. Hrvatske šume 
d.o.o. 
Uprava šuma, 
Podružnica Karlovac 
 
20.12. 2018. 

Predmetne izmjene i dopune moraju biti u skladu 
sa zakonom o šumama (NN 68/18). 
Kod realizacije planiranog proširenja obavezno je 
tražiti posebne uvjete sukladno zakonu o 
šumama jer se nalazi na udaljenosti manjoj od 50 
m od g .j. "Jastrebarski lugovi" odsjek 6F a to je 
šuma hrasta lužnjaka iz sjemena, starosti 120 
godina. 

Prima se na znanje. 

8. Ministarstvo 
poljoprivrede 
 
12.12. 2018. 

Ministarstvo nije nadležno za davanje mišljenja 
na urbanistički plan uređenja. 

/ 
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B3.  Dokumentacija zaprimljenih zahtjeva               
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