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IZVJEŠĆE S JAVNE  RASPRAVE 
o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  

Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarskom 
 

Javna rasprava o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarskom utvrđena je i objavljena na temelju Zaključka 
Gradonačelnika Grada Jastrebarskog od 17. studenog 2015. Javna rasprava provedena je u 
Jastrebarskom organiziranjem javnog uvida. 
 
  Javni uvid u Prijedlog IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske 
zone Jalševac u Jastrebarskom trajao je 8 dana, od 26. studenog do 3. prosinca 2015. Tijekom 
trajanja javne rasprave elaborat Prijedloga IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarskom bio je izložen u prostorijama Upravnog odjela za 
imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno 
uređenje i zaštitu okoliša Grada Jastrebarskog. 
 
 Nadležna javnopravna tijela, građani, udruge i vlasnici nekretnina mogli su dati 
očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog IV. izmjena i dopuna Urbanističkog 
plana uređenja Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarskom pisanim putem na adresu 
Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni 
sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Jastrebarskog, Jastrebarsko, Dr. Franje 
Tuđmana 47, za vrijeme  trajanja javnog  uvida od 26. studenog do 3. prosinca 2015., upisati ih 
u knjigu primjedbi u vrijeme trajanja javnog uvida ili ih dati u zapisnik za vrijeme javnog 
izlaganja. 
  
 Posebna pisana obavijest o provođenju javne rasprave dostavljena je javnopravnim 
tijelima određenim posebnim propisima koja su dala ili trebala dati zahtjeve za izradu 
prostornog plana iz područja svog djelokruga, mjesnim odborima i gradskim četvrtima, a sve u 
skladu s člankom 97. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13), prema sljedećem popisu: 

1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne, Konzervatorski odjel u zagrebu, 
Mesnička 49, 10000 Zagreb 

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

3. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica 
Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 

4. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva, Ulica Grada Vukovara 
220, 10000 Zagreb 

5. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 
2a, 10000 Zagreb 



6. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb 
7. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka, Sektor upravnih, 

inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Inspektorat unutarnjih poslova, petrinjska 30, 10000 
Zagreb 

8. Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb 
9. Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, Ulica grada Vukovara 220, 10000 

Zagreb 
10. Hrvatske šume d.o.o., Direkcija Zagreb (Uprava šuma Zagreb i Uprava šuma 

Karlovac), Lj. Farkaša Vukotinovića 2, 10000 Zagreb 
11.  HEP- ODS d.o.o., DP Elektra Karlovac, V. Mačeka 44, 47000 Karlovac 
12. HŽ infrastruktura, Razvoj i investicijsko planiranje, Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb 
13. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, ulica R. Frangeša Mihanovića 

9, 10110 Zagreb 
14. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, 

Ispostava Jastrebarsko, Dr. V. Mačeka 2, 10450 Jastrebarsko 
15. Autocesta Rijeka- Zagreb d.d., Društvo za građenje i gospodarenje autocestom, 

koturaška 43, 10000 Zagreb 
16. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje 

Zagreb, Nehajska 5, 10000 Zagreb 
17. Odašiljači i veze d.o.o., Ulica grada Vukovara 269 d, 10000 Zagreb 
18. Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10000 Zagreb 
19. Vode Jastrebarsko d.o.o., Dr. F. Tuđmana 47, 10450 Jastrebarsko 
20. Ceste Jastrebarsko d.o.o., Dr. F. Tuđmana 47, 10450 Jastrebarsko 
21. Montcogim- plinara d.o.o., Trg Ante Starčevića 2, 10431 Sveta Nedjelja 
22. Mjesni odbor Cvetković, Marijan Boričević, Cvetković 164, 10450 Jastrebarsko 
23. Mjesni odbor Čabdin, Hrvoje Dimnjaković, Čabdin 13, 10450 Jastrebarsko 
24. Gradska četvrt Donja Jaska, n/r Miroslav Borojević, Josipa Resteka 4, 10450 

Jastrebarsko 
 
Za vrijeme trajanja javne rasprave, u utorak 1. prosinca 2015. u 10,00 sati u Vijećnici u 

Jastrebarskom, Trg J.J.Strossmayera 13, soba broj 1, održano je javno izlaganje o Prijedlogu 
IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac u 
Jastrebarskom. Javno izlaganje organizirano je i provedeno od strane nositelja izrade, Grada 
Jastrebarskog, s odgovornim voditeljem, tvrtkom „Urbing“ d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 
20, Zagreb - izrađivačem predmetnih izmjena i dopuna Plana. 
 

U utvrđenom roku za dostavu pisanih zahtjeva, prijedloga i primjedbi na Prijedlog IV. 
izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarskom  
dostavljeni su zahtjevi koji su obrađeni u posebnom prilogu. 
 

Sva zaprimljena mišljenja i primjedbe detaljno su elaborirani i obrađeni u elaboratu koji 
je u privitku ovog Izvješća. 
 

Sastavni dio ovog Izvješća su: 
- obavijesti i poziv te objava javne rasprave u javnim glasilima: 24 sata, web Grada 

Jastrebarskog, Web Ministarstva, poziv institucijama s javnim ovlastima (Prilog 1), 
-   Zapisnik s javnog izlaganja (Prilog 2) 
-   izvod iz knjige primjedbi (Prilog 3) 
-  analiza i obrada zahtjeva, mišljenja, prijedloga i primjedbi zaprimljenih unutar javne 

rasprave (Prilog 4) 
 
 
Za stručnog izrađivača: 
direktor tvrtke URBING d.o.o. 
Zvonimir Kufrin, dipl. ing. arh. v.r. 

Za nositelja izrade: 
pročelnica  

Irena Strmečki Šlat, dipl. iur.v.r.
  
 
Jastrebarsko - Zagreb, 18. prosinca 2015. 



 

 

Urbanistički plan uređenja 
Gospodarske zone Jalševac u 
Jastrebarskom 
 

IV. izmjene i dopune 
 
Obavijesti i poziv te objava javne rasprave u javnim glasilima 
 (Prilog 1), 
 
 
 
Javna rasprava o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske 
zone Jalševac u Jastrebarskom objavljena je sljedećim prilozima: 
 
1) na internetskim stranicama Grada Jastrebarskog 
2) na internetskim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 
3) u 24sata  
4) posebnom obavijesti institucijama s javnim ovlastima 
 



1) Internetske stranice Grada Jastrebarskog 
 
 



 
 

 
 



2) Internetske stranice Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 
 



3) 24sata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



4) Posebna obavijest institucijama s javnim ovlastima 
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Javna rasprava o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarskom 

 

IZVJEŠĆE O PRIMJEDBAMA IZ KNJIGE PRIMJEDBI 
 
 
 Tijekom Javne rasprave o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarskom nije zabilježen niti jedan pisani 
zahtjev u knjigu primjedbi i prijedloga. 
 
U Jastrebarskom, 3. prosinca 2015.  
 

Za nositelja izrade: 
 

pročelnica  
Irena Strmečki Šlat, dipl. iur. v.r. 



 

Urbanistički plan uređenja Gospodarske 
zone Jalševac u Jastrebarskom 
 

IV. izmjene i dopune 
 
 
Zahtjevi zaprimljeni unutar Javne rasprave 
 
Primjedbe i prijedlozi na Prijedloga plana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI 

 
A.  Analiza primjedbi i prijedloga  
 
B.  Analiza primjedbi i prijedloga iz Knjige primjedbi 
 
C. Dokumentacija zaprimljenih primjedbi i prijedloga                                                       



A.  Analiza primjedbi i prijedloga  

 

 
BR.  

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

 
SAŽETAK PRIMJEDBE/ PRIJEDLOGA 

 
STRUČNI STAV IZRAĐIVAČA 
PLANA 

1. Državna uprava za 
zaštitu i spašavanje, 
Područni ured za 
zaštitu i spašavanje 
Zagreb 

Molimo da nam na uvid i raspolaganje dostavite 
Nacrt prijedloga Plana. 

Sukladno članku 98. 
Zakona o prostornom 
uređenju, Nacrt prijedloga 
Plana pravovremeno je 
objavljen na mrežnim 
stranicama Grada 
Jastrebarskog 
(link: 

http://www.jastrebarsko.hr/d
okumenti/uo-za-za-stambeno-
komunalne-poslove/ 
  
http://www.jastrebarsko.hr/d
ownload/upu-jalsevac---
elaborat-4iid_pp-
v2_15_12.pdf). 
 

2. HAKOM Prijedlog Plana nije nam dostavljen niti je bio 
objavljen na mrežnim stranicama nositelja izrade. 

3. HEP-ODS, Elektra 
Karlovac, Služba za 
tehničke poslove 

Dostavljamo tražene podatke: 
- Obrazloženje (...) 
- Odredbe za provođenje (...) 

Sadržaj zahtjeva istovjetan 
je zaprimljenom u tijeku 
izrade Plana te je kao takav 
već obrađen.  

4. Ministarstvo 
pomorstva, prometa 
i infrastrukture 

U vezi poziva za dostavu zahtjeva, Ministarstvo 
nema posebnih zahtjeva. 

/ 

5. GRAD 
JASTREBARSKO 
Odsjek za 
komunalno i vodno 
gospodarstvo, 
prostorno uređenje i 
zaštitu okoliša 
 

Predlaže se da se u tekst Odredbi za provođenje 
doda novi članak koji bi glasio: 
 

Ukoliko se površina postojeće građevinske 
čestice zbog priključenja njezinog dijela 
planiranoj ulici ili pristupnom putu naknadno 
smanji u odnosu na površinu temeljem koje 
je dozvoljena gradnja, pri svim kasnijim 
intervencijama na toj čestici ona se i dalje 
obračunava prema površini koju je imala 
prije tog smanjenja.  

 

Prijedlog se u cijelosti 
prihvaća. 

http://www.jastrebarsko.hr/dokumenti/uo-za-za-stambeno-komunalne-poslove/
http://www.jastrebarsko.hr/dokumenti/uo-za-za-stambeno-komunalne-poslove/
http://www.jastrebarsko.hr/dokumenti/uo-za-za-stambeno-komunalne-poslove/
http://www.jastrebarsko.hr/download/upu-jalsevac---elaborat-4iid_pp-v2_15_12.pdf
http://www.jastrebarsko.hr/download/upu-jalsevac---elaborat-4iid_pp-v2_15_12.pdf
http://www.jastrebarsko.hr/download/upu-jalsevac---elaborat-4iid_pp-v2_15_12.pdf
http://www.jastrebarsko.hr/download/upu-jalsevac---elaborat-4iid_pp-v2_15_12.pdf


B.  Analiza primjedbi i prijedloga iz Knjige primjedbi 

 
U knjizi primjedbi nije bilo primjedbi i prijedloga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C.         Dokumentacija zaprimljenih primjedbi i prijedloga                                                         
 

 







 
  


