
 
OBRAZAC 

Izvješća o provedenom savjetovanju s javnošću 
 

Naziv nacrta odluke ili drugog općeg akta o 
kojem se provodi savjetovanje 

Nacrt prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Detaljnog plana uređenja Ilica - Preobraženska - 
Preradovićev trg - Varšavska – Gundulićeva 

Nositelj izrade nacrta akata (gradsko upravno 
tijelo koje je provelo savjetovanje) 

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj 
Grada 

Vrijeme trajanja savjetovanja  13. 01. – 11. 02. 2021. 

Metoda savjetovanja Internetsko savjetovanje 

 
 
Za vrijeme trajanja internetskog savjetovanja o Nacrtu prijedloga Odluke o izradi 
izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Ilica - Preobraženska - Preradovićev trg - 
Varšavska – Gundulićeva (u daljnjem tekstu: Plan) primjedbe su iznijele tri (3) osobe.  
 
 
RED. 
BR. 

PREDSTAVNICI 
JAVNOSTI 
(POJEDINAC, 
ORGANIZACIJA, 
INSTITUCIJA) 
URBROJ 
ZAPRIMLJENOG 
AKTA 

ČLANAK NA 
KOJI SE 
ODNOSI 
PRIMJEDBA/ 
PRIJEDLOG 

PRIMJEDBA/ 
PRIJEDLOG 

PRIHVAĆANJE / 
NEPRIHVAĆANJE 
PRIMJEDBE / 
PRIJEDLOGA SA 
OBRAZLOŽENJEM 

1. Suzana Dobrić 
 
KLASA:  
350-07/19-002/366 
URBROJ: 15-21-45 

Načelne 
primjedbe i 
prijedlozi na 
predloženi 
nacrt akta 

Upitna opravdanost 
pokretanja Izmjena 
i dopuna Plana 

Ne prihvaća se. 
Na temelju navedenog pisma 
namjere Stomatološkog 
fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, Gundulićeva 5 i 
Prijedloga programa za izradu 
izmjena i dopuna Plana, kojeg 
je u rujnu 2020. izradio stručni 
izrađivač Urbanistica d.o.o. iz 
Zagreba, Gajeva 2a, zatražena 
su očitovanja, obavijesti, 
podaci i mišljenja nadležnih 
javnopravnih tijela. 
Zaprimljena očitovanja, 
obavijesti, podaci i mišljenja 
nadležnih javnopravnih tijela 
ugrađena su u Prijedlog 
programa te je konačna 
varijanta Programa za izradu 
izmjena i dopuna Plana iz 
prosinca 2020., dostavljena 
Gradu Zagrebu na verifikaciju 
uz dopis KLASA: 350-07/19-
002/366, URBROJ: 378-20-38 
od 16. prosinca 2020. 



U navedenom postupku 
pregovaranja utvrđena je, 
temeljem članka 33. Odluke o 
građevinskom zemljištu, 
prihvatljivost Programa za 
izradu izmjena i dopuna Plana 
kojeg je izradio stručni 
izrađivač Urbanistica d.o.o. iz 
Zagreba, Gajeva 2a. 
U Program za izradu izmjena i 
dopuna Plana ugrađene su i 
programske smjernice koje je 
definirao Zavod za prostorno 
uređenje Grada Zagreba, 
temeljem članka 27. Zakona o 
prostornom uređenju, a isti je, 
sukladno odredbama članka 
107. Odluke o donošenju 
GUP-a grada Zagreba, izrađen 
u suradnji sa Zavodom za 
prostorno uređenje Grada 
Zagreba. 
 

  Članak 6.  
Stavak 1. 
Alineja 3. 

Traži se obavezno 
zadržavanje 
pješačkog poteza u 
smjeru istok – 
zapad, odnosno 
završetak 
započetog poteza 
od Cvjetnog trga 
prema 
Gundulićevoj ulici 
u razini prizemlja. 

Djelomično se prihvaća. 
Mijenja se tekst članka 6.: 
Briše se:  
„- izmjena rješenja 
pješačke komunikacije 
ukidanjem pješačke poveznice 
prema Gundulićevoj ulici te 
afirmacijom pješačke 
poveznice prema Ilici“ 
Dodaje se: 
 „- preispitivanje rješenja 
pješačke komunikacije 
ukidanjem/afirmacijom 
poveznica prema 
Gundulićevoj ulici te Ilici“ 

  Članak 6.  
Stavak 1. 
Alineja 4. 

Predvidjeti rješenje 
prometa u 
mirovanju 
osiguranjem 
određenog broja 
parkirališno 
garažnih mjesta. 

Ne prihvaća se. 
Osiguravanje parkirališno 
garažnih mjesta u skladu je s 
odredbama članka 39. Odluke 
o donošenju GUP-a grada 
Zagreba. 

2. Robert Faber 
 
KLASA:  
350-07/19-002/366 
URBROJ: 15-21-46 

Načelne 
primjedbe i 
prijedlozi na 
predloženi 
nacrt akta 

Upitna opravdanost 
pokretanja Izmjena 
i dopuna Plana 

Ne prihvaća se. 
Na temelju navedenog pisma 
namjere Stomatološkog 
fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, Gundulićeva 5 i 
Prijedloga programa za izradu 
izmjena i dopuna Plana, kojeg 
je u rujnu 2020. izradio stručni 
izrađivač Urbanistica d.o.o. iz 



Zagreba, Gajeva 2a, zatražena 
su očitovanja, obavijesti, 
podaci i mišljenja nadležnih 
javnopravnih tijela. 
Zaprimljena očitovanja, 
obavijesti, podaci i mišljenja 
nadležnih javnopravnih tijela 
ugrađena su u Prijedlog 
programa te je konačna 
varijanta Programa za izradu 
izmjena i dopuna Plana iz 
prosinca 2020., dostavljena 
Gradu Zagrebu na verifikaciju 
uz dopis KLASA: 350-07/19-
002/366, URBROJ: 378-20-38 
od 16. prosinca 2020. 
U navedenom postupku 
pregovaranja utvrđena je, 
temeljem članka 33. Odluke o 
građevinskom zemljištu, 
prihvatljivost Programa za 
izradu izmjena i dopuna Plana 
kojeg je izradio stručni 
izrađivač Urbanistica d.o.o. iz 
Zagreba, Gajeva 2a. 
U Program za izradu izmjena i 
dopuna Plana ugrađene su i 
programske smjernice koje je 
definirao Zavod za prostorno 
uređenje Grada Zagreba, 
temeljem članka 27. Zakona o 
prostornom uređenju, a isti je, 
sukladno odredbama članka 
107. Odluke o donošenju 
GUP-a grada Zagreba, izrađen 
u suradnji sa Zavodom za 
prostorno uređenje Grada 
Zagreba. 
 

  Članak 6.  
Stavak 1. 
Alineja 3. 

Traži se obavezno 
zadržavanje 
pješačkog poteza u 
smjeru istok – 
zapad, odnosno 
završetak 
započetog poteza 
od Cvjetnog trga 
prema 
Gundulićevoj ulici 
u razini prizemlja. 

Djelomično se prihvaća. 
Mijenja se tekst članka 6.: 
Briše se:  
„- izmjena rješenja 
pješačke komunikacije 
ukidanjem pješačke poveznice 
prema Gundulićevoj ulici te 
afirmacijom pješačke 
poveznice prema Ilici“ 
Dodaje se: 
 „- preispitivanje rješenja 
pješačke komunikacije 
ukidanjem/afirmacijom 
poveznica prema 
Gundulićevoj ulici te Ilici“ 



  Članak 6.  
Stavak 1. 
Alineja 4. 

Predvidjeti rješenje 
prometa u 
mirovanju 
osiguranjem 
određenog broja 
parkirališno 
garažnih mjesta. 

Ne prihvaća se. 
Osiguravanje parkirališno 
garažnih mjesta u skladu je s 
odredbama članka 39. Odluke 
o donošenju GUP-a grada 
Zagreba. 

3.  Bernard Ivčić 
Zelena akcija  
 
KLASA:  
350-07/19-002/366 
URBROJ: 366-21-
49 

Načelne 
primjedbe i 
prijedlozi na 
predloženi 
nacrt akta 

1. Zahtijevamo da 
se prije donošenja 
Odluke o izradi 
izmjena i dopuna 
Plana javnosti 
predoči realizacija  
svih 8 utvrđenih 
elemenata javnog 
interesa, sukladno 
Zaključku 
Gradskog 
poglavarstva Grada 
Zagreba, sa 199. 
Sjednice održane 
30. siječnja 2008., a 
koje su bili 
preduvjet i ključan 
argument za 
uvjeravanje 
zastupnika Gradske 
skupštine za 
donošenje Plana. 
 
2. Ukoliko nisu 
ispunjeni elementi 
sukladno Zaključku 
o javnom interesu, 
zahtijevamo da se 
prije donošenja 
Odluke o izradi 
izmjena i dopuna 
Plana donese 
Zaključak o 
neispunjenju 
Zaključka o javnom 
interesu u području 
Konačnog 
prijedloga 
Detaljnog plana 
uređenja Ilica - 
Preobraženska - 
Preradovićev trg - 
Varšavska - 
Gundulićeva), 
KLASA: 350-
07/07-01/51, 
URBROJ: 251-03-

1. Ne prihvaća se. 
Nacrt prijedloga Odluke o 
izradi izmjena i dopuna Plana 
nije u suprotnosti sa 
predmetnim Zaključkom, 
odnosno točkama navedenim 
u stavku 2. Zaključka, te je 
izrađen u skladu s odredbama 
članka 6. stavak 2. i članka 11. 
Zakona o prostornom uređenju 
(Narodne novine 153/13, 
65/17, 114/18, 39/19 i 98/19). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ne prihvaća se.  
Nacrt prijedloga Odluke o 
izradi izmjena i dopuna Plana 
nije u suprotnosti sa 
predmetnim Zaključkom, 
odnosno točkama navedenim 
u stavku 2. Zaključka, te je 
izrađen u skladu s odredbama 
članka 6. stavak 2. i članka 11. 
Zakona o prostornom uređenju 
(Narodne novine 153/13, 
65/17, 114/18, 39/19 i 98/19). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



01/2-08-22, od 30. 
siječnja 2008. 
 
3. Upitna 
opravdanost 
pokretanja Izmjena 
i dopuna Plana 

 
 
 
3. Ne prihvaća se. 
Na temelju navedenog pisma 
namjere Stomatološkog 
fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, Gundulićeva 5 i 
Prijedloga programa za izradu 
izmjena i dopuna Plana, kojeg 
je u rujnu 2020. izradio stručni 
izrađivač Urbanistica d.o.o. iz 
Zagreba, Gajeva 2a, zatražena 
su očitovanja, obavijesti, 
podaci i mišljenja nadležnih 
javnopravnih tijela. 
Zaprimljena očitovanja, 
obavijesti, podaci i mišljenja 
nadležnih javnopravnih tijela 
ugrađena su u Prijedlog 
programa te je konačna 
varijanta Programa za izradu 
izmjena i dopuna Plana iz 
prosinca 2020., dostavljena 
Gradu Zagrebu na verifikaciju 
uz dopis KLASA: 350-07/19-
002/366, URBROJ: 378-20-38 
od 16. prosinca 2020. 
U navedenom postupku 
pregovaranja utvrđena je, 
temeljem članka 33. Odluke o 
građevinskom zemljištu, 
prihvatljivost Programa za 
izradu izmjena i dopuna Plana 
kojeg je izradio stručni 
izrađivač Urbanistica d.o.o. iz 
Zagreba, Gajeva 2a. 
U Program za izradu izmjena i 
dopuna Plana ugrađene su i 
programske smjernice koje je 
definirao Zavod za prostorno 
uređenje Grada Zagreba, 
temeljem članka 27. Zakona o 
prostornom uređenju, a isti je, 
sukladno odredbama članka 
107. Odluke o donošenju 
GUP-a grada Zagreba, izrađen 
u suradnji sa Zavodom za 
prostorno uređenje Grada 
Zagreba. 
 

  Članak 6.  
Stavak 1. 
Alineja 2. 

Cilj je previše 
neodređen te ga je 
potrebno 

Ne prihvaća se. 
Uvjeti za gradnju i uređenje 
pojedinih zahvata u prostoru, 



detaljizirati, tj. 
potrebno je 
propisati okvir za 
rekonstrukciju 
ulične i dvorišnih 
građevina. 

osobito u odnosu na njihovu 
namjenu, položaj, veličinu, 
opće smjernice oblikovanja i 
način priključivanja na 
komunalnu infrastrukturu te 
mjere zaštite kulturno-
povijesnih i drugih vrijednosti 
i drugi elementi od važnosti za 
predmetni prostor utvrđuju se 
tekstualnim i grafičkim 
dijelovima prostornog plana.  
Za potrebe izrade Plana 
Gradski zavod za zaštitu 
spomenika kulture i prirode 
Grada Zagreba izradit će 
konzervatorsku podlogu. 

  Članak 6.  
Stavak 1. 
Alineja 3. 

Traži se 
zadržavanje 
pješačkog poteza 
od Cvjetnog trga 
prema 
Gundulićevoj ulici 
u razini prizemlja. 

Djelomično se prihvaća. 
Mijenja se tekst članka 6.: 
Briše se:  
„- izmjena rješenja 
pješačke komunikacije 
ukidanjem pješačke poveznice 
prema Gundulićevoj ulici te 
afirmacijom pješačke 
poveznice prema Ilici“ 
Dodaje se: 
 „- preispitivanje rješenja 
pješačke komunikacije 
ukidanjem/afirmacijom 
poveznica prema 
Gundulićevoj ulici te Ilici“ 

 
 


