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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

  GRAD JASTREBARSKO 

Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove,  

gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni  

sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

Odsjek za komunalno i vodno gospodarstvo,  

prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

 

Povjerenstvo za praćenje ponovljene javne rasprave Prijedloga  

V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac 

 

Jastrebarsko, 07. prosinca  2018. 

 

IZVJEŠĆE 

 

o provedenoj ponovljenoj Javnoj raspravi o Prijedlogu 

V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac 

 

 

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

Jastrebarskom održan je u trajanju od 8 dana i to od 26. studenog do 03. 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 

srijedu, 28. studenog  2018. godine s početkom u 12.00 sati. 

 

Javni uvid oglašen je 18. studenog 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., – voditelj Odsjeka za komunalno i vodno gospodarstvo, 

prostorno uređenje i zaštitu okoliša, predsjednik Povjerenstva za praćenje javne rasprave, 

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

- Marin Del Toso, HEP ODS doo, Elektra Karlovac 

- Sonja Pukšar, zapisničarka 

 

Evidencija prisutnih je u privitku. 

  

Sjednica Povjerenstva za praćenje 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 
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održana je u utorak, 04. prosinca 2018. u prostorijama Grada Jastrebarskog.  

 

Konstatirano da je tijekom Javnog uvida 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: produženje/proširenje izlaznog traka iz smjera Zagreba). Također, zahtjevom tvrtke 

Velinac za širenjem poslovne zone zauzima se prostor u nastavku državne ceste DC310 (sada cesta 

skreće lijevo prema naplatnoj postaji Jastrebarsko) pa preko nadvožnjaka na drugu stranu 

autoceste), čime se onemogućuje i otklanja mogućnost da se na tome mjestu u produžetku DC310 

izgradi novi nadvožnjak, te prijelaz autoceste omogući u pravcu. Primjedba se djelomično prihvaća 

i povećava se zona IS ukidanjem dijela građevinskog područja. Napominje se da Autocesta Rijeka - 

Zagreb d.d. u prethodnom postupku nije dostavila svoje prethodne zahtjeve za izradu plana iako je 

to od njih zatraženo, tako da, formalno gledajući, ova primjedba niti nema pravne osnove jer se u 

toku javne rasprave javnopravna tijela mogu izjasniti samo u vezi poštivanja izdanih uvjeta 

(primjedba u privitku). 

 

Primjedba koju je uputila tvrtka HŽ Infrastruktura upućuje na potrebu korekcije nekih elemenata 

plana koji su svi detaljno obrazloženi kroz obradu primjedbi (primjedba u privitku). 

 

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

plan. 

 

Tvrtka Pragma Kai, d.o.o. Zagreb uputila je pismeni zahtjev da se obuhvat Gospodarske zone 

Jalševac proširi i na čestice k.č. br. 3515 i 3516, k.o. Jastrebarsko te da se one priključe kazeti C-5 

gospodarske namjene. Zahtjev se prihvaća, međutim zbog toga je potrebno ponoviti javni uvid da bi 

svi korisnici prostora bili obaviješteni s nastalom promjenom (zahtjev u privitku). 

 

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  07. prosinca 2018.  
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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, web MGIPU, Radio Jaska 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 

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

 
a. DNEVNI TISAK („24 sata“) 
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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 



IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE        UPU Gospodarske zone Jalševac  – V. izmjene i dopune 
 



IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE        UPU Gospodarske zone Jalševac  – V. izmjene i dopune 
 
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 Javne rasprave 
 
 

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI 
 
 

A1.  Analiza primjedbi i prijedloga korisnika prostora pristiglih tijekom Javnog uvida 
 

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

 
SAŽETAK PRIMJEDBE/ PRIJEDLOGA 

 
STRUČNI STAV IZRAĐIVAČA 
PLANA 

 
1. PRAGMA KAI d.o.o. 

Trnovčica 3, 
10000 Zagreb 

Podnositelj predlaže da se k.č. br. 3515 i 3516, k.o. 
Jastrebarsko uvrste u građevnu zonu. 

Prijedlog se prihvaća, područje 
obuhvata Gospodarske zone 
Jalševac se širi i čestice se 
priključuju kazeti C-5 
gospodarske namjene. 

Planirani infrastrukturni koridor 
industrijskog kolosijeka izmaknut 
će se sukladno rješenju iz PPUG 
Jastrebarskog. 

 

Posebna napomena: 

Prihvaćenje ovog zahtjeva 
uvjetuje potrebu ponavljanja 
Javne rasprave! 
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Dokumentacija zaprimljenih zahtjeva              A1. 
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A2.  Analiza primjedbi i prijedloga iz Knjige primjedbi 
 

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

BR.  NAZIV 
JAVNOPRAVNOG 
TIJELA 

 
SAŽETAK PRIMJEDBE/ PRIJEDLOGA 

 
STRUČNI STAV IZRAĐIVAČA 
PLANA 

 

1. Autocesta Rijeka – 
Zagreb d.d. 
 
29.11. 2018. 

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). Također, zahtjevom 
tvrtke Velinac za širenjem poslovne zone zauzima se 
prostor u nastavku državne ceste DC310 (sada cesta 
skreće lijevo prema naplatnoj postaji Jastrebarsko) pa 
preko nadvožnjaka na drugu stranu autoceste), čime se 
onemogućuje i otklanja mogućnost da se na tome mjestu 
u produžetku DC310 izgradi novi nadvožnjak, te prijelaz 
autoceste omogući u pravcu. 

Primjedba se djelomično 
prihvaća.  

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, dodati 
će se planirana lokalna cesta 
(odvojak u pravcu postojeće 
ceste DC310) čime će se 
osigurati i koridor planirane 
prometne infrastrukture.    

2. HŽ Infrastruktura 
 
28.11. 2018. 

1. Na stranici 14 potrebno je umjesto željeznička stanica" 
navesti "željeznički kolodvor". 
2. Umjesto HŽ treba pisati HŽI. 
3. U točci 5.1.2 potrebno je umjesto navedenog teksta 
staviti: "Željeznički pristup omogućen je iz kolodvora 
Jastrebarsko i to pute planiranog industrijskog 
željezničkog kolosijeka - matičnjaka i korisničkih 
kolosijeka." 
4. Prethodne zahtjeve dostavila je tvrtka HŽ 
Infrastruktura a ne HŽ (stranica 43). 
5. Nisu predviđene lokacije za privremene i trajne 
deponije materijala 

1. Prihvaća se.  
 
2. Prihvaća se. 
3. Prihvaća se.  
 
 
 
 
4. Prihvaća se. 
 
5. Ne prihvaća se. Na 
području obuhvata ovog plana 
ne predviđaju se deponije, one 
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se planiraju na razini Grada. 

3. HEP ODS, Elektra 
Karlovac 
 
30.11. 2018. 

Izjavljuju da nemaju primjedbi. / 

4. HAKOM 
 
28.11.2018. 

Potvrđuju da nemaju primjedbi. / 

5. Hrvatske šume 
d.o.o. 
 
04.12. 2018. 

Predmetne izmjene i dopune moraju biti u skladu sa 
zakonom o šumama (NN 68/18). 
Planom se zahvaćaju čestice šuma i šumskog zemljišta i 
to k.č. 2850/ 4 i /6 k.o. Cvetković koje su dio g. j. 
Jastrebarsko lugovi. 

Prima se na znanje. 

6. Državna uprava za 
zaštitu i spašavanje  
 
30.11. 2018. 

Plan lokalne razine užeg područja ne uključuje mjere 
zaštite i spašavanja odnosno zahtjeve sustava civilne 
zaštite koje su planirane u prostornim planovima lokalne 
razine šireg područja niti na njih imaju utjecaja. 

 

Prima se na znanje. 

7. Montcogim-Plinara 
d.o.o. 
 
29.11. 2018. 

1. Za poslovne, odnosno privatne subjekte koji 
namjeravaju graditi na navedenom području potrebno je 
osigurati priključenje / uporabu ekološki prihvatljivih 
energenata. 
2. Na predmetnom području, prikazanom u dostavljenim 
podlogama, Montcogim - Plinara d.o.o. ima djelomično 
izgrađenu plinsku mrežu. Za daljnji razvoj plinske 
distributivne mreže Montcogim - Plinara d.o.o. treba 
izraditi projektnu dokumentaciju, te ishoditi građevinsku 
dozvolu. 
3. Kako bi se osigurali uvjeti za opskrbu budućih 
subjekata ekološki i ekonomski prihvatljivim energentom, 
Montcogim - Plinara d.o.o. će uskladiti planove izgradnje 
nove srednjetlačne plinske mreže sukladno planovima i 
potrebama grada Jastrebarsko u fazi izrade projekata za 
pojedine zahvate u prostoru, a sve u svrhu priključenja 
na ekološki prihvatljiv energent - prirodni plin. Razvoj 
plinske distributivne mreže reguliran je od strane 
Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA), te 
svaka investicija u gradnju plinske distributivne mreže 
treba biti ekonomski opravdana. 

Mišljenje/zahtjev se djelomično 
prihvaća. 

Obrazloženje: 

Navedeni zahtjevi odnose se 
na izradu projekata te nisu 
predmet izmjena i dopuna 
UPU. U postupku izrade ovih 
izmjena i dopuna Plana 
Podnositelj je dostavio 
zahtjeve za izradu Plana koji 
su prihvaćeni i ugrađeni u 
Prijedlog Plana. 

8. Ministarstvo 
poljoprivrede 
 
26.11. 2018. 

Ministarstvo nije nadležno za davanje mišljenja na 
urbanistički plan uređenja. 

/ 
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Dokumentacija zaprimljenih zahtjeva              B. 
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