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Redni 
br. 

Br. 
primj./ 
prijedl. 

Predstavnici javnosti 
(pojedinac, organizacija, 

institucija) 
KLASA / URBROJ 
zaprimljenog akta 

 
 

Tekst primjedbe / prijedloga 

 
Očitovanje  

o primjedbi / prijedlogu 
 s obrazloženjem 

1. 1 Dražan Gagula 
KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-136 

Prenamjena poljoprivrednog zemljišta u građevinsko 
područje za  k.č.br. 3162/1, k.č.br. 3162/6, k.č.br. 
3162/2, k.č.br. 3162/3, k.č.br. 3164, k.č.br. 3163/3, 
k.č.br. 3162/1, k.č.br. 3162/6, k.č.br. 3163/2, k.č.br. 
3163/5, k.č.br. 3163/1, k.č.br. 3162/4, k.č.br. 3163/2, 
k.č.br. 3163/5, sve k.o. Lučko 
(U prilogu: 
Inicijativa za promjenu PPGZ-a s prilozima) 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Primjedba / prijedlog se odnosi na izmjenu 
granica građevinskih područja koje nisu 
obuhvaćene istaknutim razlozima za 

 
Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću 

 

Naziv nacrta odluke ili drugog općeg akta o 
kojem je savjetovanje provedeno Nacrt prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba 

Nositelj izrade nacrta akta (gradsko upravno 
tijelo koje je provelo savjetovanje)  Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 

Vrijeme trajanja savjetovanja   06.04.2020. – 05.05.2020. 

Metoda savjetovanja  Internetsko savjetovanje  
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donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana 
Grada Zagreba, a u koju svrhu su određeni 
ujedno ciljevi i programska polazišta. 

2. 2.1 Vijeće Gradske četvrti  
Brezovica 
KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-137 

Predlaže se da se vezano za uvrštenje u Prostorni plan 
Grada Zagreba nove obilazne željezničke pruge za 
teretni promet s pripadajućom infrastrukturom, posebna 
pozornost obrati na sljedeće: 
- značajni utjecaj na prometnu povezanost (odsječenost 
nakon izgradnje željezničke pruge) južnih naselja 
Gradske četvrti Brezovica s dugim naseljima u četvrti te 
Gradom Zagrebom te značajan utjecaj na okoliš. 
(U prilogu: 
Zaključak o prijedlozima za izradu Nacrta prijedloga 
Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana 
Grada Zagreba s Obrazloženjem) 
 
 
 
 

Već je ugrađeno u Nacrt prijedloga Odluke 
o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana 
Grada Zagreba. 
 
Člankom 6. je određeno:  
U odnosu na istaknute razloge za donošenje 
izmjena i dopuna Plana, određeni su ujedno 
ciljevi i programska polazišta za izmjene i 
dopune Plana:  
1. stvaranje prostorno planskih 

preduvjeta za realizaciju nove obilazne 
željezničke pruge za teretni promet sa 
pripadajućom infrastrukturom, te 
formiranje zajedničkog infrastrukturnog 
koridora u cilju racionalnog korištenja 
prostora i održive i inteligentne 
mobilnosti;  

2. nužna usklađenja sa zakonima 
i podzakonskim propisima, stručnim 
podlogama, i zahtjevima javnopravnih 
tijela usmjerenih prema zelenoj 
infrastrukturi, kružnom  upravljanju  
prostorom i zgradama te prilagodbi i 
ublažavanju klimatskih promjena. 

U članku 13. navedeno je: U svrhu donošenja 
ove Odluke, sukladno odredbi članka 66. 
stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne 
novine, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 
118/18) u svezi odredbe članka 86. stavka 3. 
Zakona o prostornom uređenju, pribavljeno je 
mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i 
energetike, Uprave za procjenu utjecaja na 
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okoliš i održivo gospodarenje otpadom, o 
potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno 
strateške procjene utjecaja na okoliš Plana, 
KLASA: 351-03/19-01/661, URBROJ:517-
03-1-1-20-6, od 1. travnja 2020. prema kojem 
je za izmjene i dopune Plana obvezna 
provedba postupka strateške procjene utjecaja 
na okoliš. Nadležno Ministarstvo, Uprava za 
zaštitu prirode, dalo je i očitovanje KLASA: 
612-07/19-35/24, URBROJ:517-05-2-3-19-2, 
od 6. svibnja 2019., kojim pozivaju da se 
temeljem članka 48. Zakona o zaštiti prirode 
Ministarstvu podnese zahtjev za prethodnu 
ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. 
Prethodnu ocjenu potrebno je obaviti prije 
pokretanja postupka strateške procjene 
utjecaja izmjena i dopuna Plana na okoliš. 

Sukladno čl.10. Odluke o donošenju 
Prostornog plana Grada Zagreba (SGGZ 3/18 
pročišćeni tekst) omogućuje se izgradnja 
novih čvorišta na autocestama na lokacijama 
koje nisu posebno ucrtane u Planu. 

3. 2.2 Vijeće Gradske četvrti  
Brezovica 
KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-137 

Predlaže se da se u predmetni Nacrt uvrsti sljedeće: 
- brisanje lokacije Obreščica kao lokacije za izgradnju 

kompostane, i u tekstualnom i u grafičkom dijelu; 
 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Primjedba / prijedlog se odnosi na brisanje 
lokacije Obreščica kao lokacije postrojenja za 
obradu biootpada što nije obuhvaćeno 
istaknutim razlozima za donošenje izmjena i 
dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, a u 
koju svrhu su određeni ujedno ciljevi i 
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programska polazišta. 
4. 2.3 Vijeće Gradske četvrti  

Brezovica 
KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-137 

Predlaže se da se u predmetni Nacrt uvrsti sljedeće: 
- vraćanje III. zone vodozaštite na stare granice; 
- vraćanje Obreščice u ekološku mrežu 
 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Izmjena granica vodozaštitnih područja Grada 
Zagreba nije obuhvaćena istaknutim 
razlozima za donošenje izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba, a u koju 
svrhu su određeni ujedno ciljevi i programska 
polazišta. 
Vraćanje Obreščice u ekološku mrežu, 
odnosno izmjena granica ekološke mreže nije 
obuhvaćena istaknutim razlozima za 
donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana 
Grada Zagreba, a u koju svrhu su određeni 
ujedno ciljevi i programska polazišta. 

5. 3 KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-138 
 
  

Vraćanje III. zone vodozaštite na stare granice 
kako bi se lokacija Obreščica vratila natrag u stvarnu 
situaciju ekološki i vodom bogatog i važnog područja te 
ovim putem tražim da se na adekvatan i profesionalan 
način vrati vodozaštitno područje i uzme u obzir preko 
30% dotoka vode u glavni sliv južnog vodonosnika u 
vodocrpilište Mala Mlaka.  
Napominjemo da u periodu kada su se ove promjene 
odvijale kao stanovnik ovog kraja nisam uopće bila 
upoznata s istima, niti su nas informirali iz  GČ 
Brezovica da je izbačena iz III zone vodozaštite. 
 
III zona vodozaštite u kojoj je bila i lokacija Obreščica je 
ukinuta zbog izmjene tj.izbacivanja definirane lokacije 
Dumovečki Lug koja je odgovarala za lokaciju CCGO-a, 
prema svim traženim tehničkim kriterijima (Strateška 
studija OIKON/IGH, 2012) a koja je bila definirana i u 
nacrtu PGO iz 2009 i u PGO do 2015, za koju se javna 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Izmjena granica vodozaštitnih područja Grada 
Zagreba nije obuhvaćena istaknutim 
razlozima za donošenje izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba, a u koju 
svrhu su određeni ujedno ciljevi i programska 
polazišta. 
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rasprava održavala od 24.01.-22.02.2013. Nakon javne 
rasprave 2013 i izbacivanja Dumovečkog luga, na 
zahtjev gradonačelnika  hitno se pristupilo Izmjeni i 
dopuni PPGZ (travanj 2014), Izmjeni i dopuni strateške 
studije, rujan 2014, i PGO-a do 2015, gdje je određena 
lokacija Obrešcica, bez višekriterijalnih analiza 
ispitivanja lokacije, a koja je do tada bila u III zoni 
vodozaštite prema Odluci o zaštiti izvorišta Stara Loza, 
Sašnjak, Žitnjak, Ivanja Reka, Petruševec, Zapruđe i 
Mala Mlaka (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 9/07, a 
koja Odluka je izmijenjena te iste godine  9. 10. 2014., 
na 19 sjednici Gradske skupštine, prema naručenom 
Elaboratu iz opet 2014 godine, o Zonama zaštite 
izvorišta grada Zagreba izrađenog od strane  Rudarsko-
geološkog-naftnog fakulteta-Zavod za geologiju i 
geološko inženjerstvo 

6. 4 KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-139 
 

Vraćanje Obreščice i Brezovice u ekološku mrežu 
 S obzirom da smo bili dio ekološke mreže i bili smo 
zaštićeni prostorno planskom dokumentacijom kao 
vrijedan krajobraz prije nego se odlučilo na degradaciju 
lokacije zbog potrebe postavljanja uvjeta za određivanje 
lokacije Obreščice za potrebe „kompostane“, tražimo da 
se vrati Obreščica, Kupinečki Kraljevec i Brezovica u 
sustav ekološke mreže jer se od 2010 do danas nije ništa 
značajno promijenilo. Još uvijek obilujemo vrijednim 
krajolikom i plodnim tlima kako je i navedeno u Novoj 
strategiji Zagrebplan 2020. 
 
Obreščica je bila dio ekološke mreže i za potrebe izrade 
Strategije razvoja Grada Zagreba izrađena je 2010. 
godine Krajobrazna studija - Strateške smjernice za 
zaštitu karaktera krajobraza Grada Zagreba. (Dr.sc. 
Biserka Bilušić Dumbović, dipl.ing.arh., Nikša Božić, 
dipl.ing.arh.) 
Prostornim planom uređenja Grada Zagreba je na ovom 
području zaštićena četvrtina površine (oko 27 %) i to 
najvećim dijelom (oko 93 %) u kategoriji zaštićeni i 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Izmjena granica ekološke mreže nije 
obuhvaćena istaknutim razlozima za 
donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana 
Grada Zagreba, a u koju svrhu su određeni 
ujedno ciljevi i programska polazišta. 



6 
 

vrijedan krajobraz, a manjim dijelom u kategoriji park 
šuma. U oba slučaja se radi o kompleksima šuma i 
njihovom okruženju. Značajnu ekološku ulogu u ovom 
području imaju travnjaci i livade (pokrivaju oko 7 % 
područja) stoga su kao osobito vrijedna uvrštena u 
ekološku mrežu RH. Ovo krajobrazno područje je 
vizualno otvoreno sa širokim vizurama prema Zagrebu i 
Medvednici. Očuvana prirodnost ovog područja očituje 
se u dominaciji šuma (zauzimaju 57,5 % površine) i 
livada (10,3 % površine). Gotovo četvrtina površine 
(24,6 %) odnosi se na poljoprivredu, a svega 7,4 % na 
izgrađeno. Područje je zaštićeno prostorno planskom 
dokumentacijom kao vrijedan krajobraz. Zaštitom je 
obuhvaćeno oko 80 % površine općeg krajobraznog 
područja.  

7. 5.1 KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-140 
 

Izbacivanje lokacije kompostane iz tekstualnog i 
grafičkog prikaza u IZIDPPGZ 2020 i prenamjena 
namjene 
Tražim kompletno brisanje lokacije Obreščice kako u 
tekstualnom tako i u grafičkom djelu PPGZ. 
 
Sukladno Zaključku Gradske skupštine Grada Zagreba, 
KLASA: 021-05/18-01/235, 
URBROJ: 251-01-05-18-3 od 24. svibnja 2018. 
(Službeni glasnik Grada Zagreba 13/18,  utvrđeno je 
pokretanje postupka izmjena i dopuna Prostornog Plana 
Grada Zagreba. Točkom 1. Zaključka članka 5. koji je 
napisan u Odluci o izradi izmjena i dopuna Prostornog 
plana Grada Zagreba 1 travanj 2020., zadužen je 
gradonačelnik Grada Zagreba da pokrene postupak 
izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, pri 
čemu su kao razlozi izmjena i dopuna određeni Odlukom 
o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Grada 
Zagreba brisanje lokacije Obreščica kao lokacije 
postrojenja za obradu biootpada. Tražim kompletno 
brisanje lokacije Obreščice kako u tekstualnom tako i u 
grafičkom djelu PPGZ 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Primjedba / prijedlog se odnosi na brisanje 
lokacije Obreščica kao lokacije postrojenja za 
obradu biootpada što nije obuhvaćeno 
istaknutim razlozima za donošenje izmjena i 
dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, a u 
koju svrhu su određeni ujedno ciljevi i 
programska polazišta. 
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8. 5.2 KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-140 
 

Izbacivanje lokacije kompostane iz tekstualnog i 
grafičkog prikaza u IZIDPPGZ 2020 i prenamjena 
namjene 
Tražim kompletno brisanje lokacije Obreščice kako u 
tekstualnom tako i u grafičkom djelu PPGZ, te tražim 
prenamjenu zone iz K poslovna namjena tj. građevina za 
biološku ili termičku obradu otpada (kompostana) kako 
piše u grafičkim prikazima svih dijelova IZIDPPGZ 
2017 u T (ugostiteljsko turistička namjena) ili R namjenu 
(sportsko rekreacijska namjena) s obzirom da na tim 
dijelovima se mogu koristiti zone izletničkog turizma, 
zone odmora i rekreacije, razvoj specifičnih oblika 
rekreacije posebno cikloturizam, za poboljšanje kvalitete 
života stanovnika cijelog grada Zagreba.  

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Izmjena namjene površina nije obuhvaćena 
istaknutim razlozima za donošenje izmjena i 
dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, a u 
koju svrhu su određeni ujedno ciljevi i 
programska polazišta. 

9. 6.1 KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-141 
 

Potrebno je stvoriti pristup za ugrađivanje karakterizacije 
krajobraza u prostorno plansku dokumentaciju kako bi se 
zaštitilo i poboljšalo stanje krajobraznih područja. To se 
naročito odnosi na: 
- prepoznavanje krajobraznog karaktera koji ima 

značaj za kvalitetu života stanovnika i lokalne 
zajednice 

- prioritet treba biti usmjeren na zaštitu, održavanje i 
poboljšanje krajobraznih obilježja u okviru održivog 
razvitka u suradnji Grada i lokalne zajednice 

- poticanje novog pristupa prostornom razvoju koji će 
prepoznati značaj i vrijednosti prirodnih, urbanih i 
ruralnih područja te im pomoći u održavanju i 
oblikovanju prostora visokih doživljajnih vrijednosti 
i lokalnog identiteta 

- poticanje multidisciplinarnih pristupa u planiranju 
razvoja  

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Tema karakterizacije krajobraza nije 
obuhvaćena istaknutim razlozima za 
donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana 
Grada Zagreba, a u koju svrhu su određeni 
ujedno ciljevi i programska polazišta. 

10. 6.2 KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-141 
 

Izbacivanje lokacije kompostane iz tekstualnog i 
grafičkog prikaza u IZIDPPGZ 2020  
 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
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Primjedba / prijedlog se odnosi na brisanje 
lokacije Obreščica kao lokacije postrojenja za 
obradu biootpada što nije obuhvaćeno 
istaknutim razlozima za donošenje izmjena i 
dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, a u 
koju svrhu su određeni ujedno ciljevi i 
programska polazišta. 

11. 6.3 KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-141 
 

Tražim prenamjenu zone iz K poslovna namjena tj. 
građevina za biološku ili termičku obradu otpada 
(kompostana) kako piše u grafičkim prikazima svih 
dijelova IZIDPPGZ 2017 u T (ugostiteljsko turistička 
namjena) ili R namjenu (sportsko rekreacijska namjena) 
s obzirom da na tim dijelovima se mogu koristiti zone 
izletničkog turizma, zone odmora i rekreacije, razvoj 
specifičnih oblika rekreacije posebno cikloturizam, za 
poboljšanje kvalitete života stanovnika cijelog grada 
Zagreba 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Izmjena namjene površina nije obuhvaćena 
istaknutim razlozima za donošenje izmjena i 
dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, a u 
koju svrhu su određeni ujedno ciljevi i 
programska polazišta. 

12. 7 KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-142 
 

Vraćanje III. zone vodozaštite na stare granice 
kako bi se lokacija Obreščica vratila natrag u stvarnu 
situaciju ekološki i vodom bogatog i važnog područja te 
ovim putem tražim da se na adekvatan i profesionalan 
način vrati vodozaštitno područje i uzme u obzir preko 
30% dotoka vode u glavni sliv južnog vodonosnika u 
vodocrpilište Mala Mlaka.  
Napominjemo da u periodu kada su se ove promjene 
odvijale kao stanovnik ovog kraja nisam uopće bila 
upoznata s istima, niti su nas informirali iz  GČ 
Brezovica da je izbačena iz III zone vodozaštite. 
III zona vodozaštite u kojoj je bila i lokacija Obreščica je 
ukinuta zbog izmjene tj.izbacivanja definirane lokacije 
Dumovečki Lug koja je odgovarala za lokaciju CCGO-a, 
prema svim traženim tehničkim kriterijima (Strateška 
studija OIKON/IGH, 2012) a koja je bila definirana i u 
nacrtu PGO iz 2009 i u PGO do 2015, za koju se javna 
rasprava održavala od 24.01.-22.02.2013. Nakon javne 
rasprave 2013 i izbacivanja Dumovečkog luga, na 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Izmjena granica vodozaštitnih područja Grada 
Zagreba nije obuhvaćena istaknutim 
razlozima za donošenje izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba, a u koju 
svrhu su određeni ujedno ciljevi i programska 
polazišta. 
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zahtjev gradonačelnika  hitno se pristupilo Izmjeni i 
dopuni PPGZ (travanj 2014), Izmjeni i dopuni strateške 
studije, rujan 2014, i PGO-a do 2015, gdje je određena 
lokacija Obrešcica, bez višekriterijalnih analiza 
ispitivanja lokacije, a koja je do tada bila u III zoni 
vodozaštite prema Odluci o zaštiti izvorišta Stara Loza, 
Sašnjak, Žitnjak, Ivanja Reka, Petruševec, Zapruđe i 
Mala Mlaka (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 9/07, a 
koja Odluka je izmijenjena te iste godine  9. 10. 2014., 
na 19 sjednici Gradske skupštine, prema naručenom 
Elaboratu iz opet 2014 godine, o Zonama zaštite 
izvorišta grada Zagreba izrađenog od strane  Rudarsko-
geološkog-naftnog fakulteta-Zavod za geologiju i 
geološko inženjerstvo 

13. 8 KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-143 
 

Tražim da se poljoprivredna tla na području Obreščice i 
Obreškog luga, a koja su ranije bila prema Krajobraznoj 
studiji - Strateške smjernice za zaštitu karaktera 
krajobraza Grada Zagreba. (Dr.sc. Biserka Bilušić 
Dumbović, dipl.ing.arh., Nikša Božić, dipl.ing.arh.) 
vrijedna tla,  prenamjene iz P3 u P2 (vrijedna obradiva 
tla) jer su i danas prikazana kao najpodonosnija tla u 
Strategiji Zagrebplana 2020 
 
članak 3. stavak 2 Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba od 1. travnja 2020., 
gdje se navodi jedan od razloga za donošenje Izmjena i 
dopuna PPGZ-a, a to je Unapređivanje zelene 
infrastrukture i kružnog upravljanja prostorom. 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Izmjena kategorizacije tla nije obuhvaćena 
istaknutim razlozima za donošenje izmjena i 
dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, a u 
koju svrhu su određeni ujedno ciljevi i 
programska polazišta. 

14. 9 KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-144 
 

Vraćanje Obreščice i Brezovice u ekološku mrežu 
 S obzirom da smo bili dio ekološke mreže i bili smo 
zaštićeni prostornoplanskom dokumentacijom kao 
vrijedan krajobraz prije nego se odlučilo na degradaciju 
lokacije zbog potrebe postavljanja uvjeta za određivanje 
lokacije Obreščice za potrebe „kompostane“, tražimo da 
se vrati Obreščica, Kupinečki Kraljevec i Brezovica u 
sustav ekološke mreže jer se od 2010 do danas nije ništa 
značajno promijenilo. Još uvijek obilujemo vrijednim 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Izmjena granica ekološke mreže nije 
obuhvaćena istaknutim razlozima za 
donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana 
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krajolikom i plodnim tlima kako je i navedeno u Novoj 
strategiji Zagrebplan 2020. 
Obreščica je bila dio ekološke mreže i za potrebe izrade 
Strategije razvoja Grada Zagreba izrađena je 2010. 
godine Krajobrazna studija - Strateške smjernice za 
zaštitu karaktera krajobraza Grada Zagreba. (Dr.sc. 
Biserka Bilušić Dumbović, dipl.ing.arh., Nikša Božić, 
dipl.ing.arh.) 
Prostornim planom uređenja Grada Zagreba je na ovom 
području zaštićena četvrtina površine (oko 27 %) i to 
najvećim dijelom (oko 93 %) u kategoriji zaštićeni i 
vrijedan krajobraz, a manjim dijelom u kategoriji park 
šuma. U oba slučaja se radi o kompleksima šuma i 
njihovom okruženju. Značajnu ekološku ulogu u ovom 
području imaju travnjaci i livade (pokrivaju oko 7 % 
područja) stoga su kao osobito vrijedna uvrštena u 
ekološku mrežu RH. Ovo krajobrazno područje je 
vizualno otvoreno sa širokim vizurama prema Zagrebu i 
Medvednici. Očuvana prirodnost ovog područja očituje 
se u dominaciji šuma (zauzimaju 57,5 % površine) i 
livada (10,3 % površine). Gotovo četvrtina površine 
(24,6 %) odnosi se na poljoprivredu, a svega 7,4 % na 
izgrađeno. Područje je zaštićeno prostorno planskom 
dokumentacijom kao vrijedan krajobraz. Zaštitom je 
obuhvaćeno oko 80 % površine općeg krajobraznog 
područja. 

Grada Zagreba, a u koju svrhu su određeni 
ujedno ciljevi i programska polazišta. 

15. 10 KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-145 
 

Tražim da se poljoprivredna tla na području Obreščice i 
Obreškog luga, a koja su ranije bila prema Krajobraznoj 
studiji - Strateške smjernice za zaštitu karaktera 
krajobraza Grada Zagreba. (Dr.sc. Biserka Bilušić 
Dumbović, dipl.ing.arh., Nikša Božić, dipl.ing.arh.) 
vrijedna tla,  prenamjene iz P3 u P2 (vrijedna obradiva 
tla) jer su i danas prikazana kao najplodonosnija tla u 
Strategiji Zagrebplana 2020 
 
članak 3. stavak 2 Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba od 1. travnja 2020., 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Izmjena kategorizacije tla nije obuhvaćena 
istaknutim razlozima za donošenje izmjena i 
dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, a u 
koju svrhu su određeni ujedno ciljevi i 
programska polazišta. 
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gdje se navodi jedan od razloga za donošenje Izmjena i 
dopuna PPGZ-a, a to je Unapređivanje zelene 
infrastrukture i kružnog upravljanja prostorom. 

16. 11.1 KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-146 
 

Potrebno je stvoriti pristup za ugrađivanje karakterizacije 
krajobraza u prostorno plansku dokumentaciju kako bi se 
zaštitilo i poboljšalo stanje krajobraznih područja. To se 
naročito odnosi na: 
- prepoznavanje krajobraznog karaktera koji ima 

značaj za kvalitetu života stanovnika i lokalne 
zajednice 

- prioritet treba biti usmjeren na zaštitu, održavanje i 
poboljšanje krajobraznih obilježja u okviru održivog 
razvitka u suradnji Grada i lokalne zajednice 

- poticanje novog pristupa prostornom razvoju koji će 
prepoznati značaj i vrijednosti prirodnih, urbanih i 
ruralnih područja te im pomoći u održavanju i 
oblikovanju prostora visokih doživljajnih vrijednosti 
i lokalnog identiteta 

- poticanje multidisciplinarnih pristupa u planiranju 
razvoja  

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Karakterizacija krajobraza nije obuhvaćena 
istaknutim razlozima za donošenje izmjena i 
dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, a u 
koju svrhu su određeni ujedno ciljevi i 
programska polazišta. 

17. 11.2 KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-146 
 

Izbacivanje lokacije kompostane iz tekstualnog i 
grafičkog prikaza u IZIDPPGZ 2020 i prenamjena 
namjene 
 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Primjedba / prijedlog se odnosi na brisanje 
lokacije Obreščica kao lokacije postrojenja za 
obradu biootpad što nije obuhvaćeno 
istaknutim razlozima za donošenje izmjena i 
dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, a u 
koju svrhu su određeni ujedno ciljevi i 
programska polazišta. 

18. 11.3 KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-146 
 

Tražim prenamjenu zone iz K poslovna namjena tj. 
građevina za biološku ili termičku obradu otpada 
(kompostana) kako piše u grafičkim prikazima svih 
dijelova IZIDPPGZ 2017 u T (ugostiteljsko turistička 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
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namjena) ili R namjenu (sportsko rekreacijska namjena) 
s obzirom da na tim dijelovima se mogu koristiti zone 
izletničkog turizma, zone odmora i rekreacije, razvoj 
specifičnih oblika rekreacije posebno cikloturizam, za 
poboljšanje kvalitete života stanovnika cijelog grada 
Zagreba.  

 
Izmjena namjene površina nije obuhvaćena 
istaknutim razlozima za donošenje izmjena i 
dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, a u 
koju svrhu su određeni ujedno ciljevi i 
programska polazišta. 

19. 12 KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-147 
 

Prijedlog - usklađivanje zona korištenja prostora sa  
stvarnim stanjem i potrebama na terenu 
Pojedine zone ne koriste se u skladu sa namjenom, jer se 
nalaze u/uz zone za koje se traži njihova prenamjena u 
skladu s potrebama korisnika  
 
U prilogu: Zaključak Vijeća gradske četvrti Črnomerec o 
prijedlogu na Nacrt konačnog prijedloga odluke o 
izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana 
grada Zagreba 
 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Izmjena namjena površina unutar granica 
Generalnog urbanističkog plana grada 
Zagreba nije obuhvaćena istaknutim 
razlozima za donošenje izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba, a u koju 
svrhu su određeni ujedno ciljevi i programska 
polazišta. 

20. 13 Berislav Mratinić 
KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-148 
 

Primjedbe na Generalni urbanistički plan grada Zagreba 
vezane na mogućnost ugradnje solarnih panela, zaštitu i 
izoliranje pružnih prijelaza (brklji) i tramvajskih 
prijelaza od prometa, pristup i kretanje osoba sa 
posebnim potrebama, stavljanje objekata pogođenih 
potresom 22.3.2020. u GUP, te na obnovu gradske 
jezgre. 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Primjedbe se odnose na izmjenu Generalnog 
urbanističkog plana grada Zagreba, te nisu 
obuhvaćene istaknutim razlozima za 
donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana 
Grada Zagreba, a u koju svrhu su određeni 
ujedno ciljevi i programska polazišta. 

21. 14. 1 Nikša Božić 
KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-149 
 

U sažetoj ocjeni stanja spominje se kako se izmjene 
pokreću temeljem Zaključka Gradske skupštine Grada 
Zagreba o pokretanju postupka izmjena i dopuna 
Prostornog Plana Grada Zagreba od 24. svibnja 2018. 
Navedeni zaključak se odnosi na lokacije gospodarenja 
otpadom. Među 

Ne prihvaća se.  
 
Izmjena temeljem Zaključka Gradske 
skupštine Grada Zagreba, KLASA: 021-
05/18-01/235, URBROJ: 251-01-05-18-3 od 
24. svibnja 2018. (Službeni glasnik Grada 
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razlozima izmjena u članku 3. navode se i „zaprimljeni 
zahtjevi javnopravnih tijela“ (u članku 5. navodi se kako 
se radi o Hrvatskim autocestama d.o.o. i Hrvatskim 
željeznicama – HŽ Infrastruktura d.o.o.). 
Međutim, sukladno Zakonu o prostornom uređenju nije 
moguće dostavljanje „zahtjeva javnopravnih tijela“ prije 
usvajanja Odluke o izradi plana! Naime, javnopravna 
tijela dostavljaju svoje zahtjeve sukladno članku 90. 
Zakona tek po usvajanju Odluke o izradi plana. Pravno je 
ovaj navedeni razlog za izmjene nezakonit! 

Zagreba 13/18) nije obuhvaćena istaknutim 
razlozima za donošenje izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba, a u koju 
svrhu su određeni ujedno ciljevi i programska 
polazišta.  
Zaprimljeni zahtjevi javnopravnih tijela 
navedeni u Razlozima za donošenje izmjena i 
dopuna Plana, čl. 3., su zahtjevi za pokretanje 
izmjena i dopuna Prostornog plana, dok 
sukladno članku 90. Zakona o prostornom 
uređenju javnopravna tijela nakon donošenja 
odluke o izradi  na poziv nositelja izrade 
dostavljaju zahtjeve za izradu prostornog 
plana. 

22. 14.2 Nikša Božić 
KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-149 
 

Ukoliko pretpostavimo da se ne radi o pristiglim 
zahtjevima javnopravnih tijela (prema članku 90. 
Zakona) već o zaprimljenim inicijativama za izmjene 
(sukladno članku 85. Zakona) postavlja se pitanje što je s 
ostalim inicijativama? Odnosno, u pravni temelj za 
izradu ovih izmjena i dopuna PPUG-a ili među ciljeve i 
programska polazišta treba dodati relevantan izvještaj 
gradonačelnika predstavničkom tijelu o zaključcima 
stručne analize zaprimljenih inicijativa za izmjene plana, 
sukladno članku 85. stavku 2. Zakona o prostornom 
uređenju. 

Ne prihvaća se.  
 
Zaprimljeni zahtjevi javnopravnih tijela 
navedeni u Razlozima za donošenje izmjena i 
dopuna Plana, čl. 3., su zahtjevi za pokretanje 
izmjena i dopuna Prostornog plana, istaknuti 
sukladno provedenim stručnim i analitičkim 
poslovima za utvrđivanje osnovanosti 
pokretanja postupka za izradu izmjena i 
dopuna plana, dok sukladno članku 90. 
Zakona o prostornom uređenju javnopravna 
tijela nakon donošenja odluke o izradi  na 
poziv nositelja izrade dostavljaju zahtjeve za 
izradu prostornog plana.  
Izmjena sukladno članku 85. stavku 2. Zakona 
o prostornom uređenju nije obuhvaćena 
istaknutim razlozima za donošenje izmjena i 
dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, a u 



14 
 

koju svrhu su određeni ujedno ciljevi i 
programska polazišta. 

23. 14.3 Nikša Božić 
KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-149 
 

Cilj naveden u članku 3. stavku 2. („Unapređivanje 
zelene infrastrukture i kružnog upravljanja prostorom i 
zgradama u cilju prilagodbe i ublažavanja klimatskih 
promjena.“) je preopćenit i nije razrađen ni u dijelu 
„sažeta ocjena stanja u obuhvatu izmjena i dopuna 
plana“ (uopće se ne spominje) ni u dijelu „ciljevi i 
programska polazišta izmjena i dopuna plana“ (samo se 
ponavlja slična formulacija iz članka 3.). Nije jasno 
formalno polazište za ove izmjene. (Radi li se o 
inicijativi za izmjene ili o rezultatima stručne analize 
zaprimljenih zahtjeva? Za razliku od izmjena prometne 
infrastrukture gdje se točno navode stručne podloge na 
kojima će se temeljiti izmjene kao i relevantne odluke 
predstavničkog tijela polazišta za ovaj drugi razlog za 
izmjene nisu navedena i nisu jasna.) 

Ne prihvaća se. 
 
Polazišta za izradu prostornih planova 
izrađuju se u suradnji sa Zavodom za 
prostorno uređenje Grada Zagreba koji 
temeljem Zakona o prostornom uređenju 
prioritetno obavlja stručne poslove prostornog 
uređenja za Grad Zagreb,  osobito izradu, 
odnosno koordinaciju izrade i praćenje 
provedbe prostornih planova razine Grada 
Zagreba, rezultat čega su istaknuti razlozi za 
donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana 
Grada Zagreba, a u koju svrhu su određeni 
ujedno ciljevi i programska polazišta. 

24. 14.4 Nikša Božić 
KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-149 
 

Razlog izmjena „unapređivanje zelene infrastrukture i 
kružnog upravljanja prostorom i zgradama u cilju 
prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena“ je 
- preopćenit i može rezultirati vrlo značajnim 

izmjenama PPUG-a u smislu uvjeta gradnje na 
gradskom području (a osobito uvjeta gradnje i 
uređenja današnjih javnih zelenih površina), 

- u nacrtu prijedloga odluke nigdje nije navedeno 
polazište za ove izmjene (zaprimljene inicijative, 
relevantne stručne podloge ili relevantne odluke 
predstavničkog tijela). 

Zbog navedenog predlažem da se predmetni razlog briše 
ili detaljnije pojasni uz navođenje relevantnih 
odluka, zakonskog i stručnog utemeljenja. 

Ne prihvaća se. 
 
Polazišta za izradu prostornih planova 
izrađuju se su u suradnji sa Zavodom za 
prostorno uređenje Grada Zagreba koji 
temeljem Zakona o prostornom uređenju 
prioritetno obavlja stručne poslove prostornog 
uređenja za Grad Zagreb,  osobito izradu, 
odnosno koordinaciju izrade i praćenje 
provedbe prostornih planova razine Grada 
Zagreba, rezultat čega su istaknuti razlozi za 
donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana 
Grada Zagreba, a u koju svrhu su određeni 
ujedno ciljevi i programska polazišta. 

25. 14.5 Nikša Božić U članku 6. navedeno je kako će se izmjenama provesti 
„nužna usklađenja sa zakonima i podzakonskim 

Ne prihvaća se. 
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KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-149 
 

propisima, stručnim podlogama, i zahtjevima 
javnopravnih tijela usmjerenih prema zelenoj 
infrastrukturi, kružnom upravljanju prostorom i 
zgradama te prilagodbi i ublažavanju klimatskih 
promjena“. Ovo je nejasno. Potrebno je jasno navesti s 
kojim zakonima će se PPUG uskladiti. 

 
Nužna usklađenja provest će se temeljem 
dostavljenih zahtjeva javnopravnih tijela 
sukladno članku 90. Zakona o prostornom 
uređenju, gdje je u točki (4) propisano da se u 
zahtjevima moraju navesti odredbe propisa, 
sektorskih strategija, planova, studija i drugih 
dokumenata propisanih posebnim zakonima 
na kojima se temelje zahtjevi. 

26. 14.6 Nikša Božić 
KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-149 
 

Članak 3. stavak 2. je preopćenit. Budući da 
- može rezultirati vrlo značajnim izmjenama PPUG-a 

u smislu uvjeta gradnje na gradskom području, a 
osobito uvjeta gradnje i uređenja današnjih javnih 
zelenih površina 

- u nacrtu prijedloga odluke nigdje nije navedeno 
polazište za ove izmjene (zaprimljene inicijative ili 
relevantne stručne podloge). 

Predlažem da se stavak briše. 

Ne prihvaća se. 
 
Polazišta za izradu prostornih planova 
izrađuju se su u suradnji sa Zavodom za 
prostorno uređenje Grada Zagreba koji 
temeljem Zakona o prostornom uređenju 
prioritetno obavlja stručne poslove prostornog 
uređenja za Grad Zagreb, osobito izradu, 
odnosno koordinaciju izrade i praćenje 
provedbe prostornih planova razine Grada 
Zagreba, rezultat čega su istaknuti razlozi za 
donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana 
Grada Zagreba, a u koju svrhu su određeni 
ujedno ciljevi i programska polazišta. 

27. 14.7 Nikša Božić 
KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-149 
 

Članak 3. stavak 1. uskladiti s odredbama Zakona o 
prostornom uređenju jer zahtjevi javnopravnih 
tijela nisu mogući u ovoj fazi priprema izmjena i dopuna 
plana. 

Već je ugrađeno u Nacrt prijedloga Odluke 
o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana 
Grada Zagreba. 
 
Članak 3. stavak 1. u skladu je s odredbama 
Zakona o prostornom uređenju.  
Zaprimljeni zahtjevi javnopravnih tijela 
navedeni u Razlozima za donošenje izmjena i 
dopuna Plana, čl. 3., su zahtjevi za pokretanje 
izmjena i dopuna Prostornog plana, dok 
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sukladno članku 90. Zakona o prostornom 
uređenju javnopravna tijela nakon donošenja 
odluke o izradi  na poziv nositelja izrade 
dostavljaju zahtjeve za izradu prostornog 
plana. 

28. 14.8 Nikša Božić 
KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-149 
 

U članku 5. navesti relevantan izvještaj gradonačelnika 
predstavničkom tijelu o zaključcima stručne analize 
zaprimljenih inicijativa za izmjene plana, sukladno 
članku 85. stavku 2. Zakona o prostornom uređenju. 

Ne prihvaća se. 
Izmjena sukladno članku 85. stavku 2. Zakona 
o prostornom uređenju nije obuhvaćena 
istaknutim razlozima za donošenje izmjena i 
dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, a u 
koju svrhu su određeni ujedno ciljevi i 
programska polazišta. 

29. 14.9 Nikša Božić 
KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-149 
 

U članku 6. navesti konkretne izmjene plana koje se 
planiraju provesti ovim izmjenama i dopunama 
plana. Članak 6. stavak 1. točka 1. je jasno napisana, 
tako treba točno navesti i izmjene sustava gospodarenja 
otpadom a posebno razraditi izmjene „usmjerene prema 
zelenoj infrastrukturi, kružnom upravljanju prostorom i 
zgradama te prilagodbi i ublažavanju klimatskih 
promjena“ (ukoliko se i dalje inzistira na ovim 
izmjenama). 

Ne prihvaća se. 
Sustav gospodarenja otpadom nije obuhvaćen 
istaknutim razlozima za donošenje izmjena i 
dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, a u 
koju svrhu su određeni ujedno ciljevi i 
programska polazišta. 
Polazišta za izradu prostornih planova 
izrađuju se su u suradnji sa Zavodom za 
prostorno uređenje Grada Zagreba koji 
temeljem Zakona o prostornom uređenju 
prioritetno obavlja stručne poslove prostornog 
uređenja za Grad Zagreb, osobito izradu, 
odnosno koordinaciju izrade i praćenje 
provedbe prostornih planova razine Grada 
Zagreba, rezultat čega su istaknuti razlozi za 
donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana 
Grada Zagreba, a u koju svrhu su određeni 
ujedno ciljevi i programska polazišta. 

30. 14.10 Nikša Božić 
KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-149 

U članku 6. navesti i koja se to točna „usklađenja sa 
zakonima i podzakonskim propisima, stručnim 
podlogama i zahtjevima javnopravnih tijela“ planiraju 

Ne prihvaća se. 
Nužna usklađenja provest će se temeljem 
dostavljenih zahtjeva javnopravnih tijela 



17 
 

 provesti ovim izmjenama? Posebno se to odnosi na 
stručne podloge – navesti koje konkretne stručne 
podloge! 

sukladno članku 90. Zakona o prostornom 
uređenju, gdje je u točki (4) propisano da se u 
zahtjevima moraju navesti odredbe propisa, 
sektorskih strategija, planova, studija i drugih 
dokumenata propisanih posebnim zakonima 
na kojima se temelje zahtjevi. 

31. 15.1 Darjan Davidović 
KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-150 
 

Vraćanje Obreščice i Brezovice u ekološku mrežu 
 S obzirom da je područje Obreščice bio dio ekološke 
mreže i kao prostor definiran kao vrijedan krajobraz prije 
nego se odlučilo na degradaciju lokacije zbog potrebe 
postavljanja uvjeta za određivanje lokacije Obreščice za 
potrebe „kompostane“, tražimo da se vrati Obreščica, 
Kupinečki Kraljevec i Brezovica u sustav ekološke 
mreže jer se od 2010 do danas nije ništa značajno 
promijenilo. Još uvijek obilujemo vrijednim krajolikom i 
plodnim tlima kako je i navedeno u Novoj strategiji 
Zagrebplan 2020. 
 
Obreščica je bila dio ekološke mreže i za potrebe izrade 
Strategije razvoja Grada Zagreba izrađena je 2010. 
godine Krajobrazna studija - Strateške smjernice za 
zaštitu karaktera krajobraza Grada Zagreba. (Dr.sc. 
Biserka Bilušić Dumbović, dipl.ing.arh., Nikša Božić, 
dipl.ing.arh.) 
Prostornim planom uređenja Grada Zagreba je na ovom 
području zaštićena četvrtina površine (oko 27 %) i to 
najvećim dijelom (oko 93 %) u kategoriji zaštićeni i 
vrijedan krajobraz, a manjim dijelom u kategoriji park 
šuma. U oba slučaja se radi o kompleksima šuma i 
njihovom okruženju. Značajnu ekološku ulogu u ovom 
području imaju travnjaci i livade (pokrivaju oko 7 % 
područja) stoga su kao osobito vrijedna uvrštena u 
ekološku mrežu RH. Ovo krajobrazno područje je 
vizualno otvoreno sa širokim vizurama prema Zagrebu i 
Medvednici. Očuvana prirodnost ovog područja očituje 
se u dominaciji šuma (zauzimaju 57,5 % površine) i 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Izmjena granica ekološke mreže nije 
obuhvaćena istaknutim razlozima za 
donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana 
Grada Zagreba, a u koju svrhu su određeni 
ujedno ciljevi i programska polazišta. 
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livada (10,3 % površine). Gotovo četvrtina površine 
(24,6 %) odnosi se na poljoprivredu, a svega 7,4 % na 
izgrađeno. Područje je zaštićeno prostorno planskom 
dokumentacijom kao vrijedan krajobraz. Zaštitom je 
obuhvaćeno oko 80 % površine općeg krajobraznog 
područja. 

32. 15.2 Darjan Davidović 
KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-150 
 

Sukladno Zaključku Gradske skupštine Grada Zagreba, 
KLASA: 021-05/18-01/235, 
URBROJ: 251-01-05-18-3 od 24. svibnja 2018. 
(Službeni glasnik Grada Zagreba 13/18,  utvrđeno je 
pokretanje postupka izmjena i dopuna Prostornog Plana 
Grada Zagreba. Točkom 1. Zaključka članka 5. koji je 
napisan u Odluci o izradi izmjena i dopuna Prostornog 
plana Grada Zagreba 1 travanj 2020., zadužen je 
gradonačelnik Grada Zagreba da pokrene postupak 
izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, pri 
čemu su kao razlozi izmjena i dopuna određeni Odlukom 
o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Grada 
Zagreba brisanje lokacije Obreščica kao lokacije 
postrojenja za obradu biootpada.  
Tražim kompletno brisanje lokacije Obreščice kako u 
tekstualnom tako i u grafičkom djelu PPGZ. 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Izmjena temeljem Zaključka Gradske 
skupštine Grada Zagreba, KLASA: 021-
05/18-01/235, URBROJ: 251-01-05-18-3 od 
24. svibnja 2018. (Službeni glasnik Grada 
Zagreba 13/18) nije obuhvaćena istaknutim 
razlozima za donošenje izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba, a u koju 
svrhu su određeni ujedno ciljevi i programska 
polazišta.  

33. 15.3 Darjan Davidović 
KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-150 
 

Izbacivanje lokacije kompostane iz tekstualnog i 
grafičkog prikaza u IZIDPPGZ 2020 i prenamjena 
namjene 
 

Ne prihvaća se. 
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Primjedba / prijedlog se odnosi na brisanje 
lokacije Obreščica kao lokacije postrojenja za 
obradu biootpada što nije obuhvaćeno 
istaknutim razlozima za donošenje izmjena i 
dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, a u 
koju svrhu su određeni ujedno ciljevi i 
programska polazišta. 

34. 15.4 Darjan Davidović Tražim prenamjenu zone iz K poslovna namjena tj. Ne prihvaća se.  
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KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-150 
 

građevina za biološku ili termičku obradu otpada 
(kompostana) kako piše u grafičkim prikazima svih 
dijelova IZIDPPGZ 2017 u T (ugostiteljsko turistička 
namjena) ili R namjenu (sportsko rekreacijska namjena) 
s obzirom da na tim dijelovima se mogu koristiti zone 
izletničkog turizma, zone odmora i rekreacije. 

Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Primjedba / prijedlog se odnosi na izmjene 
namjene površina što nije obuhvaćeno 
istaknutim razlozima za donošenje izmjena i 
dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, a u 
koju svrhu su određeni ujedno ciljevi i 
programska polazišta. 

35. 16 KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-151 
 

Vraćanje III. zone vodozaštite na stare granice 
kako bi se lokacija Obreščica vratila natrag u stvarnu 
situaciju ekološki i vodom bogatog i važnog područja te 
ovim putem tražim da se na adekvatan i profesionalan 
način vrati vodozaštitno područje i uzme u obzir preko 
30% dotoka vode u glavni sliv južnog vodonosnika u 
vodocrpilište Mala Mlaka.  
Napominjemo da u periodu kada su se ove promjene 
odvijale kao stanovnik ovog kraja nisam uopće bila 
upoznata s istima, niti su nas informirali iz  GČ 
Brezovica da je izbačena iz III zone vodozaštite. 
 
III zona vodozaštite u kojoj je bila i lokacija Obreščica je 
ukinuta zbog izmjene tj.izbacivanja definirane lokacije 
Dumovečki Lug koja je odgovarala za lokaciju CCGO-a, 
prema svim traženim tehničkim kriterijima (Strateška 
studija OIKON/IGH, 2012) a koja je bila definirana i u 
nacrtu PGO iz 2009 i u PGO do 2015, za koju se javna 
rasprava održavala od 24.01.-22.02.2013. Nakon javne 
rasprave 2013 i izbacivanja Dumovečkog luga, na 
zahtjev gradonačelnika  hitno se pristupilo Izmjeni i 
dopuni PPGZ (travanj 2014), Izmjeni i dopuni strateške 
studije, rujan 2014, i PGO-a do 2015, gdje je određena 
lokacija Obrešcica, bez višekriterijalnih analiza 
ispitivanja lokacije, a koja je do tada bila u III zoni 
vodozaštite prema Odluci o zaštiti izvorišta Stara Loza, 
Sašnjak, Žitnjak, Ivanja Reka, Petruševec, Zapruđe i 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Izmjena granica vodozaštitnih područja Grada 
Zagreba nije obuhvaćena istaknutim 
razlozima za donošenje izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba, a u koju 
svrhu su određeni ujedno ciljevi i programska 
polazišta. 
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Mala Mlaka (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 9/07, a 
koja Odluka je izmijenjena te iste godine  9. 10. 2014., 
na 19 sjednici Gradske skupštine, prema naručenom 
Elaboratu iz opet 2014 godine, o Zonama zaštite 
izvorišta grada Zagreba izrađenog od strane  Rudarsko-
geološkog-naftnog fakulteta-Zavod za geologiju i 
geološko inženjerstvo 

36. 17 KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-152 
 

Tražim da se poljoprivredna tla na području Obreščice i 
Obreškog luga, a koja su ranije bila prema Krajobraznoj 
studiji - Strateške smjernice za zaštitu karaktera 
krajobraza Grada Zagreba. (Dr.sc. Biserka Bilušić 
Dumbović, dipl.ing.arh., Nikša Božić, dipl.ing.arh.) 
vrijedna tla,  prenamjene iz P3 u P2 (vrijedna obradiva 
tla) jer su i danas prikazana kao najplodonosnija tla u 
Strategiji Zagrebplana 2020. 
 
Članak 3. stavak 2 Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba od 1. travnja 2020., 
gdje se navodi jedan od razloga za donošenje Izmjena i 
dopuna PPGZ-a, a to je Unapređivanje zelene 
infrastrukture i kružnog upravljanja prostorom. 

Ne prihvaća se. 
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Izmjena kategorizacije tla nije obuhvaćena 
istaknutim razlozima za donošenje izmjena i 
dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, a u 
koju svrhu su određeni ujedno ciljevi i 
programska polazišta. 
 

37. 18 KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-153 
 

Vraćanje III. zone vodozaštite na stare granice 
kako bi se lokacija Obreščica vratila natrag u stvarnu 
situaciju ekološki i vodom bogatog i važnog područja te 
ovim putem tražim da se na adekvatan i profesionalan 
način vrati vodozaštitno područje i uzme u obzir preko 
30% dotoka vode u glavni sliv južnog  vodonosnika u 
vodocrpilište Mala Mlaka. 
Napominjemo da u periodu kada su se ove promjene 
odvijale kao stanovnik ovog kraja nisam uopće bila 
upoznata s istima, niti su nas informirali iz GČ Brezovica 
da je izbačena iz III zone vodozaštite. 
 
Čl. 3  st.2 Unapređivanje zelene infrastrukture i kružnog 
upravljanja prostorom 
III zona vodozaštite u kojoj je bila i lokacija Obreščica je 
ukinuta zbog izmjene tj.izbacivanja definirane lokacije 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Izmjena granica vodozaštitnih područja Grada 
Zagreba nije obuhvaćena istaknutim 
razlozima za donošenje izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba, a u koju 
svrhu su određeni ujedno ciljevi i programska 
polazišta. 
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Dumovečki Lug koja je odgovarala za lokaciju CCGO-a, 
prema svim traženim tehničkim kriterijima (Strateška 
studija OIKON/IGH, 2012) a koja je bila definirana i u 
nacrtu PGO iz 2009 i u PGO do 2015, za koju se javna 
rasprava održavala od 24.01.-22.02.2013. Nakon javne 
rasprave 2013 i izbacivanja Dumovečkog luga, na 
zahtjev gradonačelnika hitno se pristupilo Izmjeni i 
dopuni 
PPGZ (travanj 2014), Izmjeni i dopuni strateške studije, 
rujan 2014, i PGO-a do 2015, gdje je određena lokacija 
Obrešcica, bez višekriterijalnih analiza ispitivanja 
lokacije, a koja je do tada bila u III zoni vodozaštite 
prema Odluci o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, 
Žitnjak, Ivanja Reka, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka 
(Službeni glasnik Grada Zagreba br. 9/07, a koja Odluka 
je izmijenjena te iste godine  9. 10. 2014., na 19 sjednici 
Gradske skupštine, prema naručenom Elaboratu iz opet 
2014 godine, o Zonama zaštite izvorišta grada Zagreba 
izrađenog od strane Rudarsko-geološkog-naftnog 
fakulteta-Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo 
 
Iz svega navedenog, evidentno je da se pristupilo hitnim 
i nepromišljenim postupcima, kako bi se lokacija 
Obreščica pripremila za degradaciju i postavljanje uvjeta 
kakve je imala prethodna lokacija Dumovečki lug, koja 
je odgovarala po svim traženim kriterijima za CCGO. 
(lokacija koja nije u vodozaštiti) te ovim putem tražim da 
se na adekvatan i profesionalan način vrati vodozaštitno 
područje i uzme u obzir preko 30% dotoka vode u glavni 
sliv južnog vodonosnika u vodocrpilište Mala Mlaka. 
Molim da grad Zagreb uzme u obzir kronologiju te vrati 
vodozaštitino područje. Napominjemo da u tom periodu 
građani i stanovnici nisu znali, niti su bili informirani da 
je  GČ Brezovica izbačena iz III zone vodozaštite. 

38. 19 KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-154 
 

Članak 13. 
U svrhu donošenja ove Odluke, sukladno odredbi članka 
66. stavka 1. Zakona o zaštiti 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
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okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 
i 118/18) u svezi odredbe članka 86. 
stavka 3. Zakona o prostornom uređenju, pribavljeno je 
mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, 
Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo 
gospodarenje otpadom, o potrebi provedbe postupka 
ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš 
Plana, KLASA: 351- 03/19-01/661, URBROJ:517-03-1-
1-20-6, od 1. travnja 2020. prema kojem je za izmjene i 
dopune Plana obvezna provedba postupka strateške 
procjene utjecaja na okoliš. Nadležno Ministarstvo, 
Uprava za zaštitu prirode, dalo je i očitovanje KLASA: 
612-07/19-35/24, 
URBROJ:517-05-2-3-19-2, od 6. svibnja 2019., kojim 
pozivaju da se temeljem članka 48. 
Zakona o zaštiti prirode Ministarstvu podnese zahtjev za 
prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. 
Prethodnu ocjenu potrebno je obaviti prije pokretanja 
postupka strateške procjene utjecaja izmjena i dopuna 
Plana na okoliš. 
 
Kako se misli donijeti PP ako donošenju prethodi ocjena 
prihvatljivosti za ekološku mrežu, a koja ocjena prethodi 
pokretanju postupku strateške procjene utjecaja na 
okoliš? 
 
Uvjetni dokumenti nisu još napravljeni. Ministarstvo nije 
izdalo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku 
mrežu. A ona služi prije pokretanja postupka strateške 
procjene utjecaja izmjene i dopune PP na okoliš.?  
Ministarstvo je zatražilo da se odrade prethodna ocjena 
strateška procjena prije donošenja PP-a.  
Kako može onda izaći nacrt prijedloga Odluke o izmjeni 
i dopuni nacrta Plana? 

Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Ovo internetsko savjetovanje provodi se za 
Nacrt prijedloga Odluke o izradi Izmjena i 
dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, a ne 
za Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni 
nacrta Plana kako se navodi u primjedbi. 
Sukladno čl. 86. točka (1) Zakona o 
prostornom uređenju izrada prostornog plana 
započinje na temelju odluke o izradi 
prostornog plana.  
Sukladno čl. 67. Zakona o zaštiti okoliša 
strateška procjena provest će se tijekom izrade 
nacrta prijedloga Plana prije utvrđivanja 
konačnog prijedloga i upućivanja u postupak 
donošenja, na način propisan Zakonom o 
zaštiti okoliša i Uredbom o strateškoj procjeni 
utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.  
Prethodna ocjena provest će se sukladno čl. 
26., točka (2) Zakona o zaštiti prirode, gdje je 
propisano da za strategije, planove i 
programe, za koje je posebnim propisom 
kojim se uređuje zaštita okoliša određena 
obveza strateške procjene, prethodna ocjena 
obavlja se prije pokretanja postupka strateške 
procjene utjecaja strategije, plana i programa 
na okoliš. 
 
 

39. 20.1 KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-155 
 

Vraćanje Obreščice i Brezovice u ekološku mrežu 
 S obzirom da smo bili dio ekološke mreže i bili smo 
zaštićeni prostornoplanskom dokumentacijom kao 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
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vrijedan krajobraz prije nego se odlučilo na degradaciju 
lokacije zbog potrebe postavljanja uvjeta za određivanje 
lokacije Obreščice za potrebe „kompostane“, tražimo da 
se vrati Obreščica, Kupinečki Kraljevec i Brezovica u 
sustav ekološke mreže jer se od 2010 do danas nije ništa 
značajno promijenilo. Još uvijek obilujemo vrijednim 
krajolikom i plodnim tlima kako je i navedeno u Novoj 
strategiji Zagrebplan 2020. 
 
Čl.3 stavak 2. Unapređivanje zelene infrastrukture i 
kružnog upravljanja prostorom 
Obreščica je bila dio ekološke mreže i za potrebe izrade 
Strategije razvoja Grada Zagreba izrađena je 2010. 
godine Krajobrazna studija - Strateške smjernice za 
zaštitu karaktera krajobraza Grada Zagreba. (Dr.sc. 
Biserka Bilušić Dumbović, dipl.ing.arh., Nikša Božić, 
dipl.ing.arh.) 
Prostornim planom uređenja Grada Zagreba je na ovom 
području zaštićena četvrtina površine (oko 27 %) i to 
najvećim dijelom (oko 93 %) u kategoriji zaštićeni i 
vrijedan krajobraz, a manjim dijelom u kategoriji park 
šuma. U oba slučaja se radi o kompleksima šuma i 
njihovom okruženju. Značajnu ekološku ulogu u ovom 
području imaju travnjaci i livade (pokrivaju oko 7 % 
područja) stoga su kao osobito vrijedna uvrštena u 
ekološku mrežu RH. Ovo krajobrazno područje je 
vizualno otvoreno sa širokim vizurama prema Zagrebu i 
Medvednici. Očuvana prirodnost ovog područja očituje 
se u dominaciji šuma (zauzimaju 57,5 % površine) i 
livada (10,3 % površine). Gotovo četvrtina površine 
(24,6 %) odnosi se na poljoprivredu, a svega 7,4 % na 
izgrađeno. Područje je zaštićeno prostorno planskom 
dokumentacijom kao vrijedan krajobraz. Zaštitom je 
obuhvaćeno oko 80 % površine općeg krajobraznog 
područja. 
Stoga tražim da se uzme u obzir vrijednost kraja GČ 
Brezovice, Kupinečkog Kraljevca jer je taj dio podno 

Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Izmjena granica ekološke mreže nije 
obuhvaćena istaknutim razlozima za 
donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana 
Grada Zagreba, a u koju svrhu su određeni 
ujedno ciljevi i programska polazišta. 
 



24 
 

Vukomeričkih gorica i koji je bio degradiran od strane 
gradske vlasti a sve zbog namještanja lokacije za 
kompostanu za koju je gradonačelnik na kraju odustao. 
Sukladno Zaključku Gradske skupštine Grada Zagreba, 
KLASA: 021-05/18-01/235, 
URBROJ: 251-01-05-18-3 od 24. svibnja 2018. 
(Službeni glasnik Grada Zagreba 13/18,  utvrđeno je 
pokretanje postupka izmjena i dopuna Prostornog Plana 
Grada Zagreba. Točkom 1. Zaključka članka 5. koji je 
napisan u Odluci o izradi izmjena i dopuna Prostornog 
plana Grada Zagreba 1 travanj 2020., zadužen je 
gradonačelnik Grada Zagreba da pokrene postupak 
izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, pri 
čemu su kao razlozi izmjena i dopuna određeni Odlukom 
o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Grada 
Zagreba brisanje lokacije Obreščica kao lokacije 
postrojenja za obradu biootpada) 

40. 20.2 KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-155 
 

Prema Članku 3. Odluke: 
Zaprimljeni su zahtjevi nadležnih javnopravnih tijela za 
pokretanje izmjena i dopuna Plana radi stvaranja 
prostorno-planskih preduvjeta za izgradnju nove 
obilazne željezničke pruge za teretni promet Zaprešić – 
Horvati – Rugvica – Brckovljani, željezničkog čvora 
Horvati i 
intermodalnog kolodvora Dragonožec, te južne 
autocestovne obilaznice Pojatno – Horvati - Ivanić Grad 
- Sveti Ivan Zelina. 
 
Budući da jednim dijelom navedena obilaznica 
željezničke pruge za teretni promet i južna autocestovna 
obilaznica prolazi područjem Gradske četvrti Brezovica, 
i odsjeca 
područje Kupinečkog Kraljeveca, a i druga mjesta na 
jugu Gradske četvrti Brezovica od ostatka Gradske 
četvrti i Grada Zagreba, doći će do značajnog utjecaja na 
prometnu povezanost tih mjesta sa Gradom Zagrebom, 
neizmjernog utjecaja na okoliš, na biljni i životinjski 

Već je ugrađeno u Nacrt prijedloga Odluke 
o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana 
Grada Zagreba. 
 
Člankom 6. je određeno:  
U odnosu na istaknute razloge za donošenje 
izmjena i dopuna Plana, određeni su ujedno 
ciljevi i programska polazišta za izmjene i 
dopune Plana:  

1. stvaranje prostorno planskih 
preduvjeta za realizaciju nove obilazne 
željezničke pruge za teretni promet sa 
pripadajućom infrastrukturom, te 
formiranje zajedničkog infrastrukturnog 
koridora u cilju racionalnog korištenja 
prostora i održive i inteligentne 
mobilnosti;  
2.  nužna usklađenja sa zakonima 
i podzakonskim propisima, stručnim 
podlogama, i zahtjevima javnopravnih 
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svijet, na 
vodene tokove, eko sustav i dr. Kako se radi o posebno 
vrijednom krajoliku te „bivšem“ vodozaštitnom 
području, koje je ukinuto bespravno i  namjerno zbog 
namještanja lokacije za „kompostanu“ od koje se kasnije 
odustalo potrebno je ovim projektima pristupiti vrlo 
oprezno i uključiti stručnjake svih profila kako bi se 
izbjegle katastrofalne posljedice koje mogu nastati. Pri 
izgradnji južne obilaznice na području GČ Brezovica bez 
kontrolirane odvodnje i odgovarajućeg pročišćavanja 
oborinskih onečišćenih voda prije ispuštanja u prirodni 
prijamnik ne smije se pristupiti izgradnji niti dopustiti da 
se zagadi prirodni okoliš i vodeni tokovi koji pune 
zagrabaćki sliv tj.vodocrpilište Mala Mlaka sa 30% 
kapaciteta pitke vode za građane grada Zagreba. 
Napominjem da su izrađena hidrogeološka istraživanja 
od strane Hrvatskih voda koja upozoravaju da je južni 
vodonosnik u koji spada i GČ Brezovica bitna za 
budućnost opskrbe pitkom vodom jer su pokazane velike 
tendencije i onećišćenja na području Črnkovca i 
sjevernog dijela zagrebačkog vodonosnika na lijevoj 
obali Save. 

tijela 
usmjerenih prema zelenoj infrastrukturi, 

      kružnom  upravljanju  prostorom i  
      zgradama te prilagodbi i ublažavanju 
      klimatskih promjena. 
 
Sukladno čl.10. Odluke o donošenju 
Prostornog plana Grada Zagreba (SGGZ 3/18 
pročišćeni tekst) omogućuje se izgradnja 
novih čvorišta na autocestama na lokacijama 
koje nisu posebno ucrtane u Planu. 
 
Izmjena granica vodozaštitnih područja Grada 
Zagreba nije obuhvaćena istaknutim 
razlozima za donošenje izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba, a u koju 
svrhu su određeni ujedno ciljevi i programska 
polazišta. 
 

41. 20.3 KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-155 
 

Izbacivanje lokacije kompostane iz tekstualnog i 
grafičkog prikaza u IZIDPPGZ 2020 i prenamjena 
namjene 
 
Utjecaj na stvarno izvedivu zelenu infrastrukturu koju 
stanovnici GČ Brezovice žele čl.3 i čl. 5 Odluke o izradi 
izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba od 1. 
travnja 2020 
 
Prema Članku 5. Odluke: 
Zaključkom Gradske skupštine Grada Zagreba, KLASA: 
021-05/18-01/235, URBROJ: 251- 01-05-18-3 od 24. 
svibnja 2018. (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/18; u 
daljnjem tekstu: 
Zaključak) utvrđeno je pokretanje postupka izmjena i 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Primjedba / prijedlog se odnosi na brisanje 
lokacije Obreščica kao lokacije postrojenja za 
obradu biootpada što nije obuhvaćeno 
istaknutim razlozima za donošenje izmjena i 
dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, a u 
koju svrhu su određeni ujedno ciljevi i 
programska polazišta. 
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dopuna Prostornog Plana Grada Zagreba. Točkom 1. 
Zaključka zadužen je gradonačelnik Grada Zagreba da 
pokrene postupak izmjena i dopuna Prostornog plana 
Grada Zagreba, pri čemu su kao razlozi izmjena i dopuna 
određeni Odlukom o izradi izmjena i dopuna Prostornog 
plana Grada Zagreba brisanje lokacije Obreščica kao 
lokacije postrojenja za obradu biootpada  

 
 
 
 

42. 20.4 KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-155 
 

Ovim putem tražim kompletno brisanje lokacije 
Obreščice kako u tekstualnom tako i u grafičkom djelu 
PPGZ, te tražim prenamjenu zone iz K poslovna 
namjena tj. građevina za biološku ili termičku obradu 
otpada (kompostana) kako piše u grafičkim prikazima 
svih dijelova IZIDPPGZ 2017 u T (ugostiteljsko 
turistička namjena) ili R namjenu (sportsko rekreacijska 
namjena) s obzirom da na tim dijelovima se mogu 
koristiti zone izletničkog turizma, zone odmora i 
rekreacije, razvoj specifičnih oblika rekreacije posebno 
cikloturizam, za poboljšanje kvalitete života stanovnika 
cijelog grada Zagreba 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Primjedba / prijedlog se odnosi na brisanje 
lokacije Obreščica kao lokacije postrojenja za 
obradu biootpada te izmjene namjene površina 
što nije obuhvaćeno istaknutim razlozima za 
donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana 
Grada Zagreba, a u koju svrhu su određeni 
ujedno ciljevi i programska polazišta. 

43. 20.5 KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-155 
 

Potrebno je stvoriti pristup za ugrađivanje karakterizacije 
krajobraza u prostorno plansku dokumentaciju kako bi se 
zaštitilo i poboljšalo stanje krajobraznih područja. To se 
naročito odnosi na: 
- prepoznavanje krajobraznog karaktera koji ima 

značaj za kvalitetu života stanovnika i lokalne 
zajednice 

- prioritet treba biti usmjeren na zaštitu, održavanje i 
poboljšanje krajobraznih obilježja u okviru održivog 
razvitka u suradnji Grada i lokalne zajednice 

- poticanje novog pristupa prostornom razvoju koji će 
prepoznati značaj i vrijednosti prirodnih, urbanih i 
ruralnih područja te im pomoći u održavanju i 
oblikovanju prostora visokih doživljajnih vrijednosti 
i lokalnog identiteta 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Tema karakterizacije krajobraza nije 
obuhvaćena istaknutim razlozima za 
donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana 
Grada Zagreba, a u koju svrhu su određeni 
ujedno ciljevi i programska polazišta. 
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poticanje multidisciplinarnih pristupa u planiranju 
razvoja  

44. 20.6 KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-155 
 

Isto tako tražim da se poljoprivredna tla na području 
Obreščice i Obreškog luga, a koja su ranije bila prema 
Krajobraznoj studiji - Strateške smjernice za zaštitu 
karaktera krajobraza Grada Zagreba. (Dr.sc. Biserka 
Bilušić Dumbović, dipl.ing.arh., Nikša Božić, 
dipl.ing.arh.) vrijedna tla,  prenamjene iz P3 u P2 
(vrijedna obradiva tla) jer su i danas prikazana kao 
najpodonosnija tla u Strategiji Zagrebplana 2020 

 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Izmjena kategorizacije tla nije obuhvaćena 
istaknutim razlozima za donošenje izmjena i 
dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, a u 
koju svrhu su određeni ujedno ciljevi i 
programska polazišta. 

45. 20.7 KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-155 
 

Sve navedeno (u točkama od 20.1. do 20.6.) se također 
odnosi na članak 3. stavak 2 Odluke o izradi izmjena i 
dopuna Prostornog plana Grada Zagreba od 1. travnja 
2020., gdje se navodi jedan od razloga za donošenje 
Izmjena i dopuna PPGZ-a, a to je Unapređivanje zelene 
infrastrukture i kružnog upravljanja prostorom. 
 

Ne prihvaća se.  
Polazišta za izradu prostornih planova 
izrađuju se su u suradnji sa Zavodom za 
prostorno uređenje Grada Zagreba koji 
temeljem Zakona o prostornom uređenju 
prioritetno obavlja stručne poslove prostornog 
uređenja za Grad Zagreb,  osobito izradu, 
odnosno koordinaciju izrade i praćenje 
provedbe prostornih planova razine Grada 
Zagreba, rezultat čega su istaknuti razlozi za 
donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana 
Grada Zagreba, a u koju svrhu su određeni 
ujedno ciljevi i programska polazišta. 

46. 20.8 KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-155 
 

Tražim da se poljoprivredna tla na području Obreščice i 
Obreškog luga, a koja su ranije bila prema Krajobraznoj 
studiji - Strateške smjernice za zaštitu karaktera 
krajobraza Grada Zagreba. (Dr.sc. Biserka Bilušić 
Dumbović, dipl.ing.arh., Nikša Božić, dipl.ing.arh.) 
vrijedna tla, prenamjene iz P3 u P2 (vrijedna obradiva 
tla) jer su i danas prikazana kao najplodonosnija tla u 
Strategiji Zagrebplana 2020 a tiču se čl.3 st. 2 Odluke o 
izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Izmjena kategorizacije tla nije obuhvaćena 
istaknutim razlozima za donošenje izmjena i 
dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, a u 
koju svrhu su određeni ujedno ciljevi i 
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od 1. travnja 2020. 
 
članak 3. stavak 2 Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba od 1. travnja 2020., 
gdje se navodi jedan od razloga za donošenje Izmjena i 
dopuna PPGZ-a, a to je Unapređivanje zelene 
infrastrukture i kružnog upravljanja prostorom. 

programska polazišta. 
 

47. 21 KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-156 
 

Izbacivanje lokacije kompostane iz tekstualnog i 
grafičkog prikaza u IZIDPPGZ 2020 i prenamjena 
namjene  
Tražim kompletno brisanje lokacije Obreščice kako u 
tekstualnom tako i u grafičkom djelu PPGZ, te tražim 
prenamjenu zone iz K poslovna namjena tj. građevina za 
biološku ili termičku obradu otpada (kompostana) kako 
piše u grafičkim prikazima svih dijelova IZIDPPGZ 
2017 u T (ugostiteljsko turistička namjena) ili R namjenu 
(sportsko rekreacijska namjena) s obzirom da na tim 
dijelovima se mogu koristiti zone izletničkog turizma, 
zone odmora i rekreacije, razvoj specifičnih oblika 
rekreacije posebno cikloturizam, za poboljšanje kvalitete 
života stanovnika cijelog grada Zagreba. 
 
Sukladno Zaključku Gradske skupštine Grada Zagreba, 
KLASA: 021-05/18-01/235, 
URBROJ: 251-01-05-18-3 od 24. svibnja 2018. 
(Službeni glasnik Grada Zagreba 13/18, utvrđeno je 
pokretanje postupka izmjena i dopuna Prostornog Plana 
Grada Zagreba. Točkom 1. Zaključka članka 5. koji je 
napisan u Odluci o izradi izmjena i dopuna Prostornog 
plana Grada Zagreba 1 travanj 2020., zadužen je 
gradonačelnik Grada Zagreba da pokrene postupak 
izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, pri 
čemu su kao razlozi 
izmjena i dopuna određeni Odlukom o izradi izmjena i 
dopuna Prostornog plana Grada Zagreba brisanje 
lokacije Obreščica kao lokacije postrojenja za obradu 
biootpada. 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Brisanje lokacije Obreščica kao lokacije 
postrojenja za obradu biootpada i izmjena 
namjene površina nisu obuhvaćeni istaknutim 
razlozima za donošenje izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba, a u koju 
svrhu su određeni ujedno ciljevi i programska 
polazišta. 
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Tražim kompletno brisanje lokacije Obreščice kako u 
tekstualnom tako i u grafičkom djelu PPGZa 

48. 22 KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-157 
 

Proširenje građevinskog područja naselja 
Budući da se donosi odluka o izmjenama i dopunama 
Prostornog plana Grada Zagreba, smatramo da bi se u 
izmjene i dopune trebale uvrstiti i građevinske zone, 
odnosno proširenja građevinskog područja naselja. 
Konkretno, mi kao vlasnici katastarskih čestica br. 3188, 
3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 
3198, 3199, 3200, 3201, 3202, sve u k.o. Brezovica 
inicirali smo prenamjenu navedenih čestica iz zone P3 u 
građevinsko područje 
naselja (zahtjev predan Gradskom uredu za 
strategijsko planiranje i razvoj Grada). Prethodno 
navedene čestice se prema Prostornom planu grada 
Zagreba nalaze u zoni oznake P3 – ostalo obradivo tlo, 
uz izgrađenu javnu prometnicu – Brezovičku cestu s 
izvedenom komunalnom infrastrukturom (vodovod, 
kanalizacija, javna rasvjeta), a nekoliko metara dalje je i 
autobusna stanica. Radi rješavanja stambenog pitanja te 
samim time i doprinosa demografiji, podnijeli smo gore 
navedeni zahtjev. 
Napominjemo da predložena prenamjena ne mijenja 
cjelovito plansko rješenje niti utječe na sigurnost 
prometa na Brezovičkoj cesti. Ovo područje je smješteno 
gotovo u samom središnjem dijelu Brezovice i okruženo 
je građevinskom zonom.  
U  planu je i izgradnja novog centra Brezovice (UPU 
USA škola – SGGZ 7/11) u neposrednoj blizini gore 
spomenutih katastarskih čestica. Ovom promjenom 
pomoglo bi se lokalnim mladim obiteljima pri rješavanju 
stambenog pitanja u ovoj teškoj gospodarskoj i 
demografskoj situaciji. 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Izmjena granica građevinskih područja naselja 
Grada Zagreba nije obuhvaćena istaknutim 
razlozima za donošenje izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba, a u koju 
svrhu su određeni ujedno ciljevi i programska 
polazišta. 
 

49. 23 Zemljana grupa d.o.o. 
KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-158 

U skladu sa čl. 85 Zakona o prostornom uređenju (NN 
153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) predlažem izmjenu 
i dopunu Prostornog plana Grada Zagreba. 
 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
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 Predlažem proširenje obuhvata GUP-a Sesveta na 
područje Prostornog plana za što je potrebno izmijeniti 
granicu Prostornog plana na predmetnoj lokaciji. 
- Prijedlog se odnosi na zonu naselja oko ulice Mirka 

Račkoga i ulice Meseci u Kobiljaku u Sesvetama. 
Zgrade su izgrađene, ozakonjene i priključene na 
komunalnu infrastrukturu, a nalaze se izvan 
građevnog područja naselja. 

- Naselje se nalazi u zoni obuhvata Prostornog plana 
Grada Zagreba, prema namjeni djelomično je u zoni 
šumskog, a djelomično poljoprivrednog zemljišta.  

- Na dijelu se nalazi površina koja je Prostornim 
planom evidentirana kao "vrijedna gradska park 
šuma", a na toj lokaciji je samo rubno sačuvana 
šuma, ostali dio te zone je porušen, raskrčen, 
parceliran i izgrađen još prije 30 godina te se na 
njemu nalazi sva dostupna gradska komunalna 
infrastruktura, pa bi se trebalo sagledati smanjenje 
obuhvata "Vrijedne gradske park šume", a mali 
preostali dio zaštiti od daljnjeg rušenja i bespravne 
gradnje.  

- Predlažem proširenje granice GUP-a u Prostorni plan 
prema granici Katastarske općine, tj. da se u ovom 
dijelu naselja područje GUP-a Sesveta proširi do 
granice k.o. Šašinovec. S obzirom na strukturu 
naselja i okolnih ulica koje se nalaze u stambenoj 
zoni, predlažem proširenje stambene namjene te 
zone Urbanih pravila 1.5. i na ovaj dio naselja.  

- Mnoge kuće su ozakonjene te je naselje formirane, u 
predmetnim ulicama nalazi se sva Gradska 
komunalna infrastruktura, a nakon ozakonjenja, 
prazne parcele između ozakonjenih kuća nije 
moguće izgraditi jer nisu u građevinskom području. 

- Postupci ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u 
prostoru su pri kraju te se može utvrditi da li neke 
zone sada djelomično ili u cijelosti ne odgovaraju do 
sada planiranoj namjeni. Nije za očekivati da će se 

Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Izmjena granica građevinskih područja naselja 
Grada Zagreba što uključuje i izmjenu granica 
Generalnog urbanističkog plana Sesveta nije 
obuhvaćena istaknutim razlozima za 
donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana 
Grada Zagreba, a u koju svrhu su određeni 
ujedno ciljevi i programska polazišta. 
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cijelo naselje s vremenom vratiti u planski 
predviđenu namjenu (park šuma ili poljoprivredna 
površina), sada treba promjeniti plan i odrediti 
smjernice za takva naselja u kojem smjeru ih 
dovršiti, urbanizirati i dugoročno gledano uskladiti s 
novim urbanističkim ciljevima za takva područja 
grada.  

- Prostor je uslijed zakonske mogućnosti ozakonjenja 
nezakonito izgrađenih zgrada nepovratna promjenjen 
i to uglavnom protivno urbanističkim planovima, 
sada bi ga trebalo regulirati da se takva naselja 
pokušaju dovesti u red, omogućiti da se takva naselja 
dovrše planskim putem te da se spriječi daljnja 
devastacija prostora. 
Prilozi:  

1. namjene prema prostornom planu 
2. prostorni plan - park šuma 
3. namjene prema GUP-u 

50. 24.1 Zavod za prostorno uređenje 
Grada Zagreba 
KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-159 
 

U članak 3., Razlozi za donošenje izmjena i dopuna, 
treba staviti Zaključak Gradske Skupštine Grada 
Zagreba, jer je on pravni temelj za pokretanje Odluke o 
izmjeni i dopuni PPGZ-a KLASA: 021-05/18-01/235, 
URBROJ: 251-01-05-18-3 od 24. svibnja 2018. (Sl.gl. 
13/18) kojim se gradonačelniku nalaže pokretanje 
izmjena i dopuna PPGZ-a Grada Zagreba. Kao razlog 
navodi se brisanje lokacija Obreščica i Kostanjek, te 
preispitivanje mogućnosti sukladno posebnim propisima 
za nove alternativne lokacije namijenjene gospodarenju 
otpadom od županijskog i lokalnog značaja.  
  

Ne prihvaća se. 
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Primjedba / prijedlog se odnosi na brisanje 
lokacije Obreščica kao lokacije postrojenja za 
obradu biootpada što nije obuhvaćeno 
istaknutim razlozima za donošenje izmjena i 
dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, a u 
koju svrhu su određeni ujedno ciljevi i 
programska polazišta. 
U čl. 5. SAŽETA OCJENA STANJA 
navedeno je da je s ciljem provedbe Točke 1. 
Zaključka Gradske Skupštine Grada Zagreba 
KLASA: 021-05/18-01/235, URBROJ: 251-
01-05-18-3 od 24. svibnja 2018. (Sl.gl. 13/18), 
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u izradi Stručna podloga za određivanje 
lokacija/površina namijenjenih gospodarenju 
otpadom od županijskog i lokalnog značaja. 

51. 24.2. Zavod za prostorno uređenje 
Grada Zagreba 
KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-159 
 

Kao razloge treba još dodati:  
Potres jačine 5,5 koji je devastirao Zagreb 22.3.2020., 
posebice povijesnu jezgru i naselja u sjeveroistočnom 
dijelu. otvorio je brojna pitanja vezana za sanaciju i 
urbanu obnovu potresom pogođenih dijelova grada i 
privremeni smještaj stanovništva. Istovremeno potrebno 
je preispitati stabilnost građevinskog fonda u cjelini i 
mogućnosti cjelovite obnove naselja. 

Primjedba / prijedlog se prihvaća. 
 
Primjedba / prijedlog će se ugraditi u Nacrt 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 

52. 24.3 Zavod za prostorno uređenje 
Grada Zagreba 
KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-159 
 

U članku 5., stavak 4., piše da je u izradi Stručna 
podloga za određivanje lokacija namijenjenih 
gospodarenju otpadom od županijskog i lokalnog 
značaja. Nije jasno o kakvoj je stručnoj podlozi riječ i 
tko ju izrađuje, a ako je već u izradi onda njezin puni 
naziv može pisati u članku 7.  
 

Ne prihvaća se. 
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Primjedba / prijedlog se odnosi na održivo 
gospodarenje otpadom i osiguranje prostorno 
planskih preduvjeta temeljem sektorskih 
studija koje nije obuhvaćeno istaknutim 
razlozima za donošenje izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba, a u koju 
svrhu su određeni ujedno ciljevi i programska 
polazišta. 

53. 24.4 Zavod za prostorno uređenje 
Grada Zagreba 
KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-159 
 

U članku 6., Ciljevi i programska polazišta izmjena i 
dopuna Plana, treba dodati kao glavni cilj održivo 
gospodarenje otpadom i osiguranje prostorno planskih 
preduvjeta temeljem sektorskih studija, obzirom da je i 
glavni razlog za pokretanje izmjena, a naročito ako je 
kao razlog i cilj navedeno noveliranje Plana prema 
zelenoj infrastrukturi i kružnom upravljanju prostorom i 
zgradama, te prilagodbi i ublažavanju klimatskih 
promjena.  
 

Ne prihvaća se. 
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Primjedba / prijedlog se odnosi na održivo 
gospodarenje otpadom i osiguranje prostorno 
planskih preduvjeta temeljem sektorskih 
studija koje nije obuhvaćeno istaknutim 
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razlozima za donošenje izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba, a u koju 
svrhu su određeni ujedno ciljevi i programska 
polazišta. 

54. 24.5 Zavod za prostorno uređenje 
Grada Zagreba 
KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-159 
 

U članku 6. treba kao glavne ciljeve dodati i donošenje 
Planskih mjera obnove grada Zagreba  
 

Primjedba / prijedlog se prihvaća. 
 
Primjedba / prijedlog će se ugraditi u Nacrt 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 

55. 24.6 Zavod za prostorno uređenje 
Grada Zagreba 
KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-159 

U članku 7. potrebno je pripisati izradu Studije o 
lokacijama i potrebnim građevinama u svrhu održivog 
gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu.  
 

Ne prihvaća se. 
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Primjedba / prijedlog se odnosi na održivo 
gospodarenje otpadom i osiguranje prostorno 
planskih preduvjeta temeljem sektorskih 
studija koje nije obuhvaćeno istaknutim 
razlozima za donošenje izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba, a u koju 
svrhu su određeni ujedno ciljevi i programska 
polazišta. 

56. 24.7 Zavod za prostorno uređenje 
Grada Zagreba 
KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-159 

U članku 8., Način pribavljanja stručnih rješenja, treba 
pisati da će Zavod za prostorno uređenje grada 
Zagreba, izraditi stručno rješenje izmjena i dopuna 
Plana. Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba 
(Zavod) temeljem Zakona o prostornom uređenju 
(Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) 
prioritetno obavlja stručne poslove prostornog uređenja 
za Grad Zagreb, a osobito: izradu, odnosno koordinaciju 
izrade i praćenje provedbe prostornih planova razine 
Grada Zagreba: Prostornog plana Grada Zagreba, 
generalnih urbanističkih planova Zagreba i Sesveta i 
urbanističkih planova uređenja, pripremu polazišta i 

Primjedba / prijedlog se prihvaća. 
 
Primjedba / prijedlog će se ugraditi u Nacrt 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
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programa, odnosno pružanje savjetodavne pomoći u 
izradi prostornih planova, izradu izvješća o stanju u 
prostoru i vođenje informacijskog sustava prostornog 
uređenja i upravljanja njime. U Zavodu se kontinuirano 
prikupljaju svi podatci o stanju i promjenama u prostoru 
Grada Zagreba te ugrađuju u jedinstven i strukturiran 
registar prostornih podataka o području Grada Zagreba, 
te je izrađeno Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba 
za razdoblje 2013.-2016. (u kojem se daje analiza 
postojećeg stanja i razvojnih trendova, iznose se uočeni 
problemi u prostoru, ali se i ukazuje na mogućnosti 
usmjerenja prostornog razvoja Grada u cjelini i po 
pojedinim aspektima, na temelju čega se iznose 
prijedlozi i daju preporuke za postupanje u idućem 
razdoblju).  

57. 24.8 Zavod za prostorno uređenje 
Grada Zagreba 
KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-159 

U članku 11., Planirani rok za izradu izmjena i dopuna 
Plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu 
zahtjeva za izradu izmjena i dopuna Plana tijela i osoba 
određenih posebnim propisima, u stavku 1., alineja 4., 
treba dopuniti tekst, navesti da će Stručni izrađivač 
izraditi Nacrt prijedloga Plana, u roku od 120 dana, od 
dostavljene studije iz članka 7. 
 

Ne prihvaća se. 
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Primjedba / prijedlog se odnosi na održivo 
gospodarenje otpadom i osiguranje prostorno 
planskih preduvjeta temeljem sektorskih 
studija koje nije obuhvaćeno istaknutim 
razlozima za donošenje izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba, a u koju 
svrhu su određeni ujedno ciljevi i programska 
polazišta. 

58. 25 Pejo Zirdum  
KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-160  

Predlažemo da se sljedećom izmjenom i dopunom 
Prostornog plana Grada Zagreba proširi 
građevinsko područja naselja na način da se obuhvate 
k.č. 5379, 5380, 5381, 5382, 5384, 
5385, 5386, 5387, 5388, 5389, sve k.o. Sesvete. Parcele 
se nalaze na samom rubu naselja 
Dobrodol između ulica Dobrodolski brijeg II. Odvojak i 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Izmjena granica građevinskih područja naselja 
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Dobrodolske ceste, Dobrodol, 
Sesvete. Dio parcela je neizgrađen, a na dijelu se nalaze 
zgrade za koje je izdano Rješenje 
o izvedenom stanju, klasa: UP/I 350-05/13-07/4210, od 
17.11.2017. godine. 
Povijesno se ta zona nalazila unutar građevnog područja 
naselja (u prilogu dostavljamo: 
IZVOD IZ PLANA iz 1983. godine). Molimo da se 
sljedećim izmjenama i dopunama 
Prostornog plana Grada Zagreba predmetne čestice vrate 
u zonu građevinskog područja 
naselja. 

Grada Zagreba  nije obuhvaćena istaknutim 
razlozima za donošenje izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba, a u koju 
svrhu su određeni ujedno ciljevi i programska 
polazišta. 
 
 
 

59. 26 Josip Karadža 
KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-161 

Olakšavanje i omogućavanje gradnje sportskih igrališta u 
rubnim područjima Zagreb za djecu i mlade. 
Razlozi za donošenje izmjena i dopuna plana članak 3 
(dodati točku3)  
Ucrtavanje zone sporta i rekreacije 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Izmjena granica građevinskih područja naselja 
Grada Zagreba  kao niti izmjena namjena 
površina nije obuhvaćena istaknutim 
razlozima za donošenje izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba, a u koju 
svrhu su određeni ujedno ciljevi i programska 
polazišta. 

60. 27 Josip Karadža 
KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-162 

S obzirom na legalizaciju bespravne gradnje i na trasi 
budućih prometnica učiniti sitne korekcije trase. 
Razlozi za donošenje izmjena i dopuna plana članak 3. 
(dodati točku) 
Manje izmjene trase zbog legalizacije 
(Prilozi: Rješenje o izvedenom stanju Valipile)  

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Izmjena namjene površina niti izmjena trase 
navedene prometnice nije obuhvaćena 
istaknutim razlozima za donošenje izmjena i 
dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, a u 
koju svrhu su određeni ujedno ciljevi i 
programska polazišta 



36 
 

61. 28 Josip Karadža 
KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-163 

S obzirom da HŽ planira pružne obilaznice oko Zagreba 
molim omogućiti uređivanje postojećih prometnica uz 
prugu. 
 
Članak 5. (Sažeta ocjena stanja u obuhvatu izmjena i 
dopuna plana) 
(6) dodati još Hrvatske željeznice – HŽ infrastruktura 
omogućit će uređivanje postojećih prometnica uz prugu. 
(Prilozi se odnose na rekonstrukciju Željeznićke ulice u 
Sesvetskom Kraljevcu i k.č.br. 4344, k.o. Sesvetski 
Kraljevec) 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Uređivanje postojećih prometnica uz prugu 
nije obuhvaćeno istaknutim razlozima za 
donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana 
Grada Zagreba, a u koju svrhu su određeni 
ujedno ciljevi i programska polazišta. 

62. 29.1 Darko Pereković 
MO Kupinečki Kraljevec 1 
KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-164 

Tražim kompletno brisanje lokacije Obreščice kako u 
tekstualnom tako i u grafičkom djelu PPGZ, te tražim 
prenamjenu zone iz K poslovna namjena tj. građevina za 
biološku ili termičku obradu otpada (kompostana) kako 
piše u grafičkim prikazima svih dijelova IZIDPPGZ 
2017 u T (ugostiteljsko turistička namjena) i R namjenu 
(sportsko rekreacijska namjena) s obzirom da na tim 
djelovima se mogu koristiti zone izletničkog turizma, 
zone odmora i rekreacije, razvoj specifičnih oblika 
rekreacije posebno cikloturizam, za poboljšanje kvalitete 
života stanovnika cijelog grada Zagreba.  

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Primjedba / prijedlog se odnosi na brisanje 
lokacije Obreščica kao lokacije postrojenja za 
obradu biootpada i izmjenu namjene površina 
što nije obuhvaćeno istaknutim razlozima za 
donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana 
Grada Zagreba, a u koju svrhu su određeni 
ujedno ciljevi i programska polazišta. 

63. 29.2 Darko Pereković 
MO Kupinečki Kraljevec 1 
KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-164 

Također tražimo da se poljoprivredna tla na području 
Obreščice i Obreškog luga, a koja su ranije bila vrijedna 
tla,  prema Krajobraznoj studiji - Strateške smjernice za 
zaštitu karaktera krajobraza Grada Zagreba, prenamjene 
iz P3 u P2 (vrijedna obradiva tla) jer su i danas prikazana 
kao najplodonosnija tla u Strategiji Zagrebplana 2020. 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Izmjena kategorizacije tla nije obuhvaćena 
istaknutim razlozima za donošenje izmjena i 
dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, a u 
koju svrhu su određeni ujedno ciljevi i 
programska polazišta. 

64. 29.3 Darko Pereković 
MO Kupinečki Kraljevec 1 

Posebno inzistiramo na zaštiti vrijednog šumskog 
područja, sa autohtonim vrstama drveća: hrast, grab 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
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KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-164 

bukva idr.. U sklopu šumskog područja tražimo zaštitu 
ekosustava, bogatog biljnog i životinjskog svijeta, koji je 
unatoč blizini velikog grada i urbanih naselja na jugu 
dosad ostao sačuvan i nenarušen. 

prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Izmjena odredbi za zaštitu vrijednog šumskog 
područja nije obuhvaćena istaknutim 
razlozima za donošenje izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba, a u koju 
svrhu su određeni ujedno ciljevi i programska 
polazišta. 

65. 29.4 Darko Pereković 
MO Kupinečki Kraljevec 1 
KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-164 

U Članku 5. Odluke: 
     Zaključkom Gradske skupštine Grada Zagreba, 
KLASA: 021-05/18-01/235, URBROJ: 251-01-05-18-3 
od 24. svibnja 2018. (Službeni glasnik Grada Zagreba 
13/18; u daljnjem tekstu: Zaključak) utvrđeno je 
pokretanje postupka izmjena i dopuna Prostornog Plana 
Grada Zagreba. Točkom 1. Zaključka zadužen je 
gradonačelnik Grada Zagreba da pokrene postupak 
izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, pri 
čemu su kao razlozi izmjena i dopuna određeni Odlukom 
o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Grada 
Zagreba brisanje lokacije Obreščica kao lokacije 
postrojenja za obradu biootpada i lokacije Kostanjek kao 
lokacije za reciklažno dvorište za građevni otpad te 
preispitivanje mogućnosti sukladno posebnim propisima 
za nove alternativne lokacije namijenjene gospodarenju 
otpadom od županijskog i lokalnog značaja. 
Sukladno Zaključku Gradske skupštine Grada Zagreba, 
KLASA: 021-05/18-01/235, 
URBROJ: 251-01-05-18-3 od 24. svibnja 2018.  
Utvrđeno je pokretanje postupka izmjena i dopuna 
Prostornog Plana Grada Zagreba. Tražimo kompletno 
brisanje lokacije Obreščice kao lokacije postrojenja za 
obradu biootpada kako u tekstualnom tako i u grafičkom 
djelu PPGZ. 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Primjedba / prijedlog se odnosi na brisanje 
lokacije Obreščica kao lokacije postrojenja za 
obradu biootpada što nije obuhvaćeno 
istaknutim razlozima za donošenje izmjena i 
dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, a u 
koju svrhu su određeni ujedno ciljevi i 
programska polazišta. 
 

66. 30.1 Darko Pereković 
MO Kupinečki Kraljevec 1 

Hrvatske autoceste d.o.o. i Hrvatske željeznice – HŽ 
Infrastruktura d.o.o. dostavile su trase južne 
autocestovne obilaznice Pojatno – Horvati - Ivanić Grad 

Već je ugrađeno u Nacrt prijedloga Odluke 
o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana 
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KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-165 

- Sveti Ivan Zelina, te nove obilazne željezničke pruge za 
teretni promet Zaprešić – Horvati – Rugvica – 
Brckovljani, željezničkog čvora Horvati i intermodalnog 
kolodvora Dragonožec. Budući da jednim dijelom 
navedena obilaznica željezničke pruge za teretni promet i 
južna autocestovna obilaznica prolazi područjem 
Gradske četvrti Brezovica,  i  odsjeca područje 
Kupinečkog Kraljeveca, a i druga mjesta na jugu od 
ostatka  Gradske četvrti i Grada Zagreba,  doći će do 
značajnog utjecaja  na prometnu povezanost tih mjesta sa 
Gradom Zagrebom, neizmjernog utjecaja na okoliš, na 
biljni i životinjski svijet, na vodene tokove, eko sustav i 
dr. Kako se  radi o posebno vrijednom krajoliku te 
vodozaštitnom području, potrebno je ovim projektima 
pristupiti vrlo oprezno i uključiti stručnjake svih profila, 
izraditi nezavisnu studiju utjecaja na okoliš. U rad 
uključiti  i Mjesnu samoupravu kako bi se izbjegle 
katastrofalne posljedice na ekosustav i okoliš koje mogu 
nastati.   
 
 Članak 3. Odluke: 
 Zaprimljeni su zahtjevi nadležnih javnopravnih tijela za 
pokretanje izmjena i dopuna Plana radi stvaranja 
prostorno-planskih preduvjeta za izgradnju nove 
obilazne željezničke pruge za teretni promet Zaprešić – 
Horvati – Rugvica – Brckovljani, željezničkog čvora 
Horvati i intermodalnog kolodvora Dragonožec, te južne 
autocestovne obilaznice Pojatno – Horvati - Ivanić Grad 
- Sveti Ivan Zelina. 
 
Kako se  radi o posebno vrijednom krajoliku te 
vodozaštitnom području, potrebno je ovim projektima 
pristupiti vrlo oprezno i uključiti stručnjake svih profila , 
izraditi nezavisnu studiju utjecaja na okoliš. U rad 
uključiti  i Mjesnu samoupravu kako bi se izbjegle 
katastrofalne posljedice na ekosustav i okoliš koje mogu 
nastati.  

Grada Zagreba. 
 
Člankom 6. je određeno:  
U odnosu na istaknute razloge za donošenje 
izmjena i dopuna Plana, određeni su ujedno 
ciljevi i programska polazišta za izmjene i 
dopune Plana:  

3. stvaranje prostorno planskih 
preduvjeta za realizaciju nove obilazne 
željezničke pruge za teretni promet sa 
pripadajućom infrastrukturom, te 
formiranje zajedničkog infrastrukturnog 
koridora u cilju racionalnog korištenja 
prostora i održive i inteligentne 
mobilnosti;  
4. nužna usklađenja sa zakonima 
i podzakonskim propisima, stručnim 
podlogama, i zahtjevima javnopravnih 
tijela 
usmjerenih prema zelenoj infrastrukturi, 

      kružnom  upravljanju  prostorom i  
      zgradama te prilagodbi i ublažavanju 
      klimatskih promjena. 
U članku 13. navedeno je: 
U svrhu donošenja ove Odluke, sukladno 
odredbi članka 66. stavka 1. Zakona o zaštiti 
okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 
78/15, 12/18 i 118/18) u svezi odredbe članka 
86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju, 
pribavljeno je mišljenje Ministarstva zaštite 
okoliša i energetike, Uprave za procjenu 
utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje 
otpadom, o potrebi provedbe postupka ocjene, 
odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš 
Plana, KLASA: 351-03/19-01/661, 
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URBROJ:517-03-1-1-20-6, od 1. travnja 
2020. prema kojem je za izmjene i dopune 
Plana obvezna provedba postupka strateške 
procjene utjecaja na okoliš. Nadležno 
Ministarstvo, Uprava za zaštitu prirode, dalo 
je i očitovanje KLASA: 612-07/19-35/24, 
URBROJ:517-05-2-3-19-2, od 6. svibnja 
2019., kojim pozivaju da se temeljem članka 
48. Zakona o zaštiti prirode Ministarstvu 
podnese zahtjev za prethodnu ocjenu 
prihvatljivosti za ekološku mrežu. Prethodnu 
ocjenu potrebno je obaviti prije pokretanja 
postupka strateške procjene utjecaja izmjena i 
dopuna Plana na okoliš. 

67. 30.2 Darko Pereković 
MO Kupinečki Kraljevec 1 
KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-165 

Također iskazujemo potrebu  gradnje prometnog čvora 
na južnoj obilaznici u Kupinečkom Kraljevcu jer bez 
toga ovaj dio Gradske četvrti postat će slijepo crijevo, 
prometno odsječen, bez mogućnosti daljeg razvoja.                                   

Ne prihvaća se. 
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Gradnja prometnog čvora na južnoj obilaznici 
u Kupinečkom Kraljevcu nije obuhvaćena 
istaknutim razlozima za donošenje izmjena i 
dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, a u 
koju svrhu su određeni ujedno ciljevi i 
programska polazišta,  
Sukladno čl.10. Odluke o donošenju 
Prostornog plana Grada Zagreba (SGGZ 3/18 
pročišćeni tekst) omogućuje se izgradnja 
novih čvorišta na autocestama na lokacijama 
koje nisu posebno ucrtane u Planu. 

68. 31 Anto Damjanović 
Udruga zelene i plave 
Sesvete 
KLASA: 350-07/18-002/419 

Sukladno odluci o otvaranju savjetovanja sa 
zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o 
izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba 
u razdoblju od 6. travnja do 5. svibnja 2020. godine, 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
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URBROJ: 15-20-166 Udruga Zelene i plave Sesvete upućuje prijedloge i 
primjedbe na Nacrt prijedloga.  
Udruga Zelene i plave Sesvete dugi niz godina zagovara 
promjene u Generalnom urbanističkom planu te 
Prostornom planu Grada Zagreba, koje smatramo 
ključnima za održivi razvoj Sesveta. Pritom smatramo da 
postojeći planovi za razvoj Sesveta nisu usklađeni sa 
suvremenim životnim uvjetima, prvenstveno jer je u 
samom središtu predviđena gospodarska zona na kojoj se 
trenutno nalazi zapuštena industrijska zona. S jedne 
strane središnji prostor Sesveta možemo smatrati 
degradacijom u urbanističkom smislu, no i kao sjajan 
potencijal i veliki prostorni kapacitet, jer Sesvete i dalje 
nisu preizgrađene i urbanistički zaokružene. Time se 
otvara prilika za promišljanje o budućnosti razvoja 
Sesveta kao istočnog središta Grada Zagreba. S obzirom 
na to da predloženi Prostorni plan ne predviđa značajne 
strukturalne promjene u odnosu na prethodni, udruga 
upućuje primjedbe na prijedlog Plana u okviru koji se 
odnosi na istok Zagreba, odnosno na gradsku četvrt 
Sesveta te opće stanje na navedenom području. Pritom će 
se primjedbe i prijedlozi prvenstveno odnositi na 
potrebne izmjene Plana u središtu Sesveta i definiranju 
gospodarske zone.  
Kako bi se postigao skladan razvoj središta Sesveta, 
potrebno je izmijeniti prilike u postojećem Prostornom 
planu jer trenutni Generalni urbanistički plan Sesveta ne 
pokriva ukupno područje u kojem se predlažu promjene 
namjene površina. Stoga Udruga Zelene i plave Sesvete 
iznosi prijedlog Izmjene Prostornog plana Grada Zagreba 
koje bi neposredno utjecale na uvjete Generalnog 
urbanističkog plana Sesveta:  
1. Prenamjena gospodarske zone u mješovitu namjenu, 
sa središnjim zelenim koridorom, na području između 
središta Sesveta i Novog Jelkovca;  
2. Izmjena obuhvata GUP-a uključivanjem nove 
integralne gospodarske zone Sesvetski Kraljevec;  

 
Izmjene u točki 2. odnose se na izmjene 
granica građevinskih područja naselja Grada 
Zagreba što uključuje i izmjenu granice 
Generalnog urbanističkog plana Sesveta i 
tipologije krajobraza koje nisu obuhvaćene 
istaknutim razlozima za donošenje izmjena i 
dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, a u 
koju svrhu su određeni ujedno ciljevi i 
programska polazišta. 
Izmjene u točkama 1., 3. i 4. odnose se na 
izmjene Generalnog urbanističkog plana 
Sesveta koje se sukladno čl. 73. Zakona o 
prostornom uređenju ne određuju i ne 
propisuju Prostornim planom Grada Zagreba. 
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3. Stvaranje novog gradskog središta na području bivše 
mesne industrije Sljeme, koje prestaje biti gradskim 
projektom;  
4. Razvoj Plana zelene infrastrukture niže razine za 
područje Sesveta, uključivo pješačko-biciklističku 
infrastrukturu  
 

    
1. Prenamjena gospodarske zone u mješovitu 
namjenu, sa središnjim zelenim koridorom, na 
području između središta Sesveta i Novog Jelkovca  
 
Predlaže se prenamjena zone, unutar obuhvata UPU 
Gospodarska zona Sesvete-sjever (i šire), iz gospodarske 
u mješovitu namjenu, kako bi se ostvarili preduvjeti za 
stvaranje novog središnjeg prostora za razvoj 
urbaniziranih Sesveta. Na ovom području potrebno je 
smjestiti javne sadržaje koji uvelike nedostaju u 
Sesvetama. Zatim, na ovom području moguće je smjestiti 
stanovanje i uredske poslovne prostore uz mnogo 
zelenila te sport i rekreaciju, uz smanjeni intenzitet 
prometa i čistu životnu sredinu.  
U svom geografskom središtu Sesvete bi na taj način 
stvorile karakter središta grada, kako to danas ima 
Zagreb; gusti raster ugodnih stambeno-poslovnih ulica i 
blokova, veliki gradski park s najvažnijim javnim 
ustanovama te mnogo drugog zelenila i čiste vode. Na taj 
način omogućio bi se smještaj velikog broja 
novopridošlog stanovništva (Sesvete kao prigradsko 
naselje pokazuju tendenciju velikog demografskog rasta) 
u samom središtu naselja, a koje unatoč pritiscima čak i 
danas pokazuje veliki prostorni kapacitet. Ovom 
odlukom spriječilo bi se daljnje širenje stambenih i 
drugog tipa izgradnje u poljoprivredna područja, a 
samim time smanjilo opterećenje na postojeću, i svu 
buduću infrastrukturu, te spriječio urban sprawl.  
Na ovom prostoru se očekuje promjena rastera prometne 
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i ostale infrastrukture, zbog čega je neophodno pristupiti 
izradi novog GUP-a, a u kasnijim fazama provedbom 
urbane komasacije. 
  
2. Izmjena obuhvata GUP-a uključivanjem nove 
integralne gospodarske zone Sesvetski Kraljevec;  
 
Postojeće gospodarske zone u središtu Sesveta imaju 
vrlo nizak potencijal za razvoj, a pri tome negativno 
utječu na kvalitetu života u središtu te na izgled mjesta. 
Danas taj prostor prostorno i oblikovno djeluje 
anarhično, jer nisu postojali i danas ne postoje planski 
uvjeti koji ga reguliraju (osnovni regularni uvjeti nužni u 
centru grada). Osim toga, prostor je postao mjestom 
odlaganja građevinskog i drugog otpada, što šteti 
vizualnom dojmu, ali i zdravlju građana.  
Sesvete imaju veliku priliku za ozbiljni gospodarski 
razvoj koji prelazi okvire grada Zagreba. Smještaj 
Sesveta uz dva velika europska prometna smjera (istok-
zapad od Azije do zapadne Europe i sjever-jug od 
Baltika do Jadranskog i Mediteranskog mora), uz glavni 
željeznički koridor (koji spaja Aziju i zapadnu Europu) 
te uz Zračnu luku „Franjo Tuđman“ i na kraju uz rijeku 
Savu, pruža nevjerojatne mogućnosti za gospodarski 
razvoj kakav traži međunarodna trgovina i velika 
industrija. Opisana  
okacija pogodna je za gospodarski razvoj, a smještena je 
u jugoistočnom dijelu Sesveta, čiji obuhvat definira 
željeznička pruga na sjeveru (južno od Sesvetskog 
Kraljevca), gradska obilaznica prema Varaždinu na 
zapadu, autoput na jugu te granica gradske četvrti 
Sesvete na istoku, tj. početak teritorija općine Dugo Selo.  
Pored velikih prometnih mogućnosti, povoljne okolnosti 
ovog prostora predstavljaju i velike površine zemljišta u 
krupnim česticama i u vlasništvu RH, Grada Zagreba te 
Prvostolnog Kaptola. Vrlo aktivno lokalno gospodarstvo 
Sesveta, ali i cijela Hrvatska ima priliku na ovoj lokaciji 
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napraviti najveću i najsuvremeniju hrvatsku gospodarsku 
zonu. Ova zona bi površinski odgovarala obuhvatu 
postojeće gospodarske, a postojeći izgrađeni objekti bi se 
postupno (kroz nekoliko desetljeća), pod pritiskom 
razvoja lokalne ekonomije preselili u novu gospodarsku 
zonu.  
Međutim, kako bi se ostvarili uvjeti za realizaciju ovog 
pothvata, potrebno je redefinirati namjenu ovog područja 
te izmijeniti granice GUP-a, koje bi u obuhvat uključio 
cijelo gradsko naselje Sesvete (s naglaskom na njezin 
jugoistočni predio gdje bi se nalazila nova gospodarska 
zona) te Dumovec.  
 
3. Stvaranje novog gradskog središta na području 
bivše mesne industrije Sljeme, koje prestaje biti 
gradskim projektom;  
 
Sesvete obiluju pregrštom napuštenih bivših industrijskih 
pogona i površina. Najvažnija takva površina je teritorij 
bivše mesne industrije Sljeme, danas u GUP-u planski 
gradski projekt i u vlasništvu Grada Zagreba. Prostor je 
danas zapušten i djelomično opasan. Na ovom mjestu 
moguće je stvoriti novo središte Sesvete, u kojem će se 
prvenstveno nalaziti najvažniji nedostajući javni sadržaji. 
Prvi koraci na promjeni ovakvog stanja već su učinili 
samo građani pokretanjem inicijative za njegovo 
uređenje. Uprava Grada na čelu s gradonačelnikom g. 
Bandićem je inicijativu prihvatila.  
Iako su prvi koraci već učinjeni na promjeni stanja 
prostora Sljemena, pokazalo se da su planska ograničenja 
GUP-om prevelika da bi se posao nastavio. Nema 
nikakvog smisla da se Sesvete svojim planskim 
dokumentom ograničavaju u razvoju. Pritom 
prvenstveno nema smisla da Grad (Sesvete) zbog toga ne 
može nuditi projekte koji se mogu financirati iz EU 
fondova, što je pokazala provedba europskog projekta 
ProGlreg. Zbog toga se traži hitna izmjena GUP-a kako 
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bi se omogućila izgradnja svih planiranih sadržaja u 
projektima Zelene i Plave Sesvete i ProGIreg, jer 
sadašnji GUP ne onemogućava ili značajno ograničava 
realizaciju zgrada HUB-a Sesvete, Glazbene škole, 
Vlasništvo nad bivšom mesnom industrijom Sljeme 
preneseno je sa Zagrebačkog Holdinga na Grad Zagreb u 
postupku izglasanom na Gradskoj skupštini krajem 2019. 
godine. Samim time funkcija navedenog zemljišta se ne 
gleda isključivo iz  
gospodarske perspektive, odnosno perspektive 
financijske dobiti, već je moguće ukomponirati širi 
interes građana za javnim sadržajima. Zbog toga ne 
smatramo primjerenim da se cjelokupni obuhvat 
zemljišta južno od produžetka postojeće Slatinske ulice 
definira kao gospodarska namjena. Ta odluka se kosi s 
idejom razvoja novog središta Sesveta jer bi se na taj 
način, jedna uz drugu, smještale dvije potpuno 
nekompatibilne namjene, od kojih bi gospodarska 
uvjetovalo značajno tranzitno opterećenje. Smještati 
novo središte Sesveta u trenutni prostorni kontekst gubi 
na svome smislu. Smatramo da se prema realizaciji 
središta treba krenuti, kako bi se napravili inicijalni 
koraci, a paralelno s tim je potrebno raditi promjene u 
planiranju i načinu upravljanja Sesvetama.  
Zbog toga ponovno zaključujemo da je potrebna 
promjena Generalnog urbanističkog plana, koji sada ne 
odgovara potrebama suvremenog razvoja Sesveta. 
Primarno je da se gospodarska namjena premjesti iz 
središta Sesveta prema istoku, južno od Sesvetskog 
Kraljevca. Na tom području nalaze se velike površine u 
vlasništvu Republike Hrvatske, što omogućuje značajno 
jednostavnije upravljanje prostorom i urbanu 
komasaciju. Izgradnjom Ikea-e i otvaranjem gospodarske 
zone u Rugvici (koja je kao mala općina Zagrebačke 
županije prepoznala trend razvoja u gospodarstvu) je 
izgrađen nadvožnjak iznad autoceste, kojim je u nekoliko 
minuta omogućeno spajanje na dva europska cestovna 
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koridora. S druge strane, postojeći tranzit u potpunosti 
zagušuje promet u Sesvetama, a kretanje gospodarskih 
vozila dodatno oštećuje prometnice i stvara visoku 
razinu buke, što prostor uz glavne ceste ne čini 
privlačnim za život i rad.  
 
4. Razvoj Plana zelene infrastrukture niže razine za 
područje Sesveta, uključivo pješačko-biciklističku 
infrastrukturu  
 
GUP Sesveta pitanja okoliša tretira samo deklarativno 
bez strategije i akcijskog plana, a prometna pitanja u 
Sesvetama značajno se odražavaju na kvalitetu okoliša. S 
jedne strane prometne gužve svakodnevno guše gradsku 
četvrt, jer se na njihovom otklanjanju desetke godina nije 
ništa napravilo, ali s druge strane Sesvećani otkrivaju da 
neki planski prometni koridori, ako budu izgrađeni kako 
su sada planirani, mogu istovremeno izazvati nove trajne 
barijere i probleme u danas očuvanim kvalitetnim 
prirodnim ambijentima.  
Ovakva palijativna rješenja građani Sesveta ne 
prihvaćaju i traže dugoročan plan koji etapnim 
financiranjem trajno rješava budućnost okoliša, a koji 
obvezuje sve partnere u izgradnji prostora i posebice 
gradsku upravu na jasnu provedbu plana.  
Gledajući izdvojeno samo kvalitetu okoliša i krajobraza, 
u budućnosti je neophodna izrada novog plana jer 
današnji plan ne posvećuje posebnu pozornost zelenoj 
infrastrukturi, a uređenje krajobraza je prepoznato samo 
deklarativno i paušalno te se najčešće odnosi na pojedina 
točkasta rješenja u prostoru. Na izradu plana zelene  
 
Primjedbe i prijedlozi na članak 3, točka 2, vezani uz 
unaprjeđenje zelene infrastrukture, obrađeni su u četvrtoj 
točki primjedbi  
 

69. 32 Darko Pereković Vraćanje III. zone vodozastite na stare granice. Ne prihvaća se.  
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MO Kupinečki Kraljevec 1 
KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-167 

Kako bi se lokacija Obreščica vratila natrag u stvarnu 
situaciju ekološki i vodom bogatog i važnog područja te 
ovim putem tražim da se na adekvatan i profesionalan 
način vrati vodozaštitno područje i uzme u obzir preko 
30% dotoka vode u glavni sliv južnog vodonosnika u 
vodocrpilište Mala Mlaka. Napominjem da tijela Mjesne 
samouprave a ni stanovnici ovoga kraja nisu bili 
informirani, niti sudjelovali u raspravi kod izbacivanja 
ovog područja G.č.Brezovica iz III zone vodozaštite. 
 
Vraćanje III. zone vodozastite na stare granice 
III zona vodozaštite u kojoj je bila i lokacija Obreščica je 
ukinuta zbog izmjene tj.izbacivanja definirane lokacije 
Dumovečki Lug koja je odgovarala za lokaciju CCGO-a, 
prema svim traženim tehničkim kriterijima (Strateška 
studija OIKON/IGH, 2012) a koja je bila definirana i u 
nacrtu PGO iz 2009 i u PGO do 2015, za koju se javna 
rasprava održavala od 24.01.-22.02.2013. Nakon javne 
rasprave 2013 i izbacivanja Dumovečkog luga, na 
zahtjev gradonačelnika  hitno se pristupilo Izmjeni i 
dopuni PPGZ (travanj 2014), Izmjeni i dopuni strateške 
studije, rujan 2014, i PGO-a do 2015, gdje je određena 
lokacija Obrešcica, bez višekriterijalnih analiza 
ispitivanja lokacije, a koja je do tada bila u III zoni 
vodozaštite prema Odluci o zaštiti izvorišta Stara Loza, 
Sašnjak, Žitnjak, Ivanja Reka, Petruševec, Zapruđe i 
Mala Mlaka (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 9/07, a 
koja Odluka je izmjenjena te iste godine  9. 10. 2014., na 
19 sjednici Gradske skupštine, prema naručenom 
Elaboratu iz opet 2014 godine, o Zonama zaštite 
izvorišta grada Zagreba izrađenog od strane  Rudarsko-
geološkog-naftnog fakulteta-Zavod za geologiju i 
geološko inženjerstvo 

Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Izmjena granica vodozaštitnih područja Grada 
Zagreba nije obuhvaćena istaknutim 
razlozima za donošenje izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba, a u koju 
svrhu su određeni ujedno ciljevi i programska 
polazišta, već će se rješavati kod izrade 
idejnog rješenja prometnice. 

70. 33.1 KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-168 

Izbacivanje lokacije kompostane iz tekstualnog i 
grafičkog prikaza u IZIDPPGZ 2020 i prenamjena 
namjene 
 Tražim kompletno brisanje lokacije Obreščice kako u 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
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tekstualnom tako i u grafičkom djelu PPGZ, te tražim 
prenamjenu zone iz K poslovna namjena tj. građevina za 
biološku ili termičku obradu otpada (kompostana) kako 
piše u grafičkim prikazima svih dijelova IZIDPPGZ 
2017 u T (ugostiteljsko turistička namjena) ili R namjenu 
(sportsko rekreacijska namjena) s obzirom da na tim 
dijelovima se mogu koristiti zone izletničkog turizma, 
zone odmora i rekreacije, razvoj specifičnih oblika 
rekreacije posebno cikloturizam, za poboljšanje kvalitete 
života stanovnika cijelog grada Zagreba.  
Sukladno Zaključku Gradske skupštine Grada Zagreba, 
KLASA: 021-05/18-01/235, 
URBROJ: 251-01-05-18-3 od 24. svibnja 2018. 
(Službeni glasnik Grada Zagreba 13/18,  utvrđeno je 
pokretanje postupka izmjena i dopuna Prostornog Plana 
Grada Zagreba. Točkom 1. Zaključka članka 5. koji je 
napisan u Odluci o izradi izmjena i dopuna Prostornog 
plana Grada Zagreba 1 travanj 2020., zadužen je 
gradonačelnik Grada Zagreba da pokrene postupak 
izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, pri 
čemu su kao razlozi izmjena i dopuna određeni Odlukom 
o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Grada 
Zagreba brisanje lokacije Obreščica kao lokacije 
postrojenja za obradu biootpada.  
Tražim kompletno brisanje lokacije Obreščice kako u 
tekstualnom tako i u grafičkom djelu PPGZ. 

Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Primjedba / prijedlog se odnosi na brisanje 
lokacije Obreščica kao lokacije postrojenja za 
obradu biootpada te izmjene namjene površina 
što nije obuhvaćeno istaknutim razlozima za 
donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana 
Grada Zagreba, a u koju svrhu su određeni 
ujedno ciljevi i programska polazišta. 
 

71. 33.2 KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-168 

Potrebno je stvoriti pristup za ugrađivanje karakterizacije 
krajobraza u prostorno plansku dokumentaciju kako bi se 
zaštitilo i poboljšalo stanje krajobraznih područja. To se 
naročito odnosi na: 
-prepoznavanje krajobraznog karaktera koji ima značaj 
za kvalitetu života stanovnika i lokalne zajednice 
-prioritet treba biti usmjeren na zaštitu, održavanje i 
poboljšanje krajobraznih obilježja u okviru održivog 
razvitka u suradnji Grada i lokalne zajednice 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Primjedba / prijedlog se odnosi na brisanje 
lokacije Obreščica kao lokacije postrojenja za 
obradu biootpada, izmjene namjene površina 
te karakterizaciju krajobraza što nije 
obuhvaćeno istaknutim razlozima za 
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-poticanje novog pristupa prostornom razvoju koji će 
prepoznati značaj i vrijednosti prirodnih, urbanih i 
ruralnih područja te im pomoći u održavanju i 
oblikovanju prostora visokih doživljajnih vrijednosti i 
lokalnog identiteta 
-poticanje multidisciplinarnih pristupa u planiranju 
razvoja  
 
Izbacivanje lokacije kompostane iz tekstualnog i 
grafičkog prikaza u IZIDPPGZ 2020 i prenamjena 
namjene 
Tražim prenamjenu zone iz K poslovna namjena tj. 
građevina za biološku ili termičku obradu otpada 
(kompostana) kako piše u grafičkim prikazima svih 
dijelova IZIDPPGZ 2017 u T (ugostiteljsko turistička 
namjena) ili R namjenu (sportsko rekreacijska namjena) 
s obzirom da na tim dijelovima se mogu koristiti zone 
izletničkog turizma, zone odmora i rekreacije, razvoj 
specifičnih oblika rekreacije posebno cikloturizam, za 
poboljšanje kvalitete života stanovnika cijelog grada 
Zagreba.  

donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana 
Grada Zagreba, a u koju svrhu su određeni 
ujedno ciljevi i programska polazišta. 
 
 

72. 33.3 KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-168 

Tražim da se poljoprivredna tla na području Obreščice i 
Obreškog luga, a koja su ranije bila prema Krajobraznoj 
studiji - Strateške smjernice za zaštitu karaktera 
krajobraza Grada Zagreba. (Dr.sc. Biserka Bilušić 
Dumbović, dipl.ing.arh., Nikša Božić, dipl.ing.arh.) 
vrijedna tla,  prenamjene iz P3 u P2 (vrijedna obradiva 
tla) jer su i danas prikazana kao najpodonosnija tla u 
Strategiji Zagrebplana 2020. 
 
članak 3. stavak 2 Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba od 1. travnja 2020., 
gdje se navodi jedan od razloga za donošenje Izmjena i 
dopuna PPGZ-a, a to je Unapređivanje zelene 
infrastrukture i kružnog upravljanja prostorom. 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Izmjena kategorizacije tla nije obuhvaćena 
istaknutim razlozima za donošenje izmjena i 
dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, a u 
koju svrhu su određeni ujedno ciljevi i 
programska polazišta. 

73. 34.1 Ines Balić Lokalne prometnice trebale bi se napraviti kao Ne prihvaća se.  
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KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-169 

nadvožnjak kako željeznica i autocesta ne bi dodatno 
presijecale, ometale i ugrožavale trenutni promet (koji je 
intenzivan). Ukoliko se u tom dijelu pojaca cestovni 
promet planom bi trebalo predvidjeti i zaobilazni pravac 
koji bi preusmjerio 
tranzitni promet iz centra Brezovice. Također, ne postoji 
informacija da li će obilaznica imati izlaz na 
Grančarsku ulicu (u Brezovici) i Ašpergeri koji su 
prijeko potrebni za prometnu povezanost četvrti. 
Treba naglasiti da Brezovica ima potencijal postati 
zelena, turistička i obiteljska zona te bi bilo 
korektno da ako se već uvode obilaznica i željeznica , 
tada bi Brezovica trebala dobiti i kolodvor (kao i ostale 
četvrti u Zagrebu; Zapadni kolodvor, Gajnice i dr.) te 
rasterećenje prometa iz centra u kojoj se nalaze škola, 
dječja igrališta, domovi, a rutu koriste i mnogi biciklisti. 

Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Lokalne prometnice i željeznički kolodvor 
nisu obuhvaćeni istaknutim razlozima za 
donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana 
Grada Zagreba, a u koju svrhu su određeni 
ujedno ciljevi i programska polazišta. 
Sukladno čl.10. Prostornog plana Grada  
Zagreba, rekonstrukcija i gradnja cesta 
omogućuje se u svim namjenama ovisno o 
lokalnim uvjetima, stajališta u funkciji javnog 
gradskog prijevoza putnika mogu se, prema 
potrebi, graditi i na lokacijama koje nisu 
označene u kartografskom prikazu ako to 
pridonosi poboljšanju javnog gradskog 
prijevoza, te se omogućuje izgradnja novih 
čvorišta na autocestama na lokacijama koje 
nisu posebno ucrtane u Planu. 

74. 34.2 Ines Balić 
KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-169 

Nemogućnost dolaska do informacija. Nije predmet Nacrta prijedloga Odluke o 
izradi izmjena i dopuna Prostornog plana 
Grada Zagreba. 
 
Ostvarivanje prava na pristup informacijama 
uređeno je Zakonom o pravu na pristup 
informacijama (Narodne novine 25/13 i 
85/15) u skladu u kojim se provodi ovo 
internetsko savjetovanje s javnošću. 

75. 35 KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-170 

Vraćanje III zone vodozaštite na stare granice. Vraćanje 
Obrešćice i Brezovice u ekološku mrežu. 
Slažem se s primjedbama i prijedlozima Udruge 
„Obraz“, Brezovica. 
III zona vodozaštite u kojoj je bila i lokacija Obrešćica je 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
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ukinuta zbog izmjene. 
 

Izmjena granica vodozaštitnih područja Grada 
Zagreba nije obuhvaćena istaknutim 
razlozima za donošenje izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba, a u koju 
svrhu su određeni ujedno ciljevi i programska 
polazišta. 

76. 36 KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-171 

Vraćanje III zone vodozaštite na stare granice.. 
III zona vodozaštite u kojoj je bila i lokacija Obrešćica je 
ukinuta zbog izmjene. 
Slažem se s primjedbama i prijedlozima Udruge 
„Obraz“, Brezovica (ne kompostani). 
 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Izmjena granica vodozaštitnih područja Grada 
Zagreba nije obuhvaćena istaknutim 
razlozima za donošenje izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba, a u koju 
svrhu su određeni ujedno ciljevi i programska 
polazišta. 

77. 37 KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-172 

Vraćanje III zone vodozaštite na stare granice. Vraćanje 
Obrešćice i Brezovice u ekološku mrežu. 
III zona vodozaštite u kojoj je bila i lokacija Obrešćica je 
ukinuta zbog izmjene. 
Slažem se s primjedbama i prijedlozima Udruge Obraz, 
Brezovica. 
 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Izmjena granica vodozaštitnih područja Grada 
Zagreba nije obuhvaćena istaknutim 
razlozima za donošenje izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba, a u koju 
svrhu su određeni ujedno ciljevi i programska 
polazišta. 

78. 38 Zelena akcija 
KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-173 

Južnu autocestovnu obilaznicu Pojatno – Horvati – 
Ivanić Grad – Sveti Ivan Zelina potrebno je izbrisati iz 
razloga za donošenje izmjene i dopuna plana. Iako su 
pokretanje postupka izmjena i dopuna Plana s unošenjem 
ove trase zatražile Hrvatske autoceste d.o.o., taj zahtjev 

Ne prihvaća se. 
 
Strategijom prostornog razvoja Republike 
Hrvatske (Narodne novine 106/2017) 
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treba biti odbijen te u konačnici sam prijedlog izmjena i 
dopuna PPGZ treba biti bez nove autocestovne 
obilaznice. 
 
Naime, Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, 
Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije, 
usvojen prije samo mjesec dana, ne predviđa izgradnju 
nove autocestovne obilaznice. U Master planu se u 
MJ_FR_CP_I5 konstatira potreba izgradnje dodatne 
trake za svaki smjer na postojećoj cestovnoj obilaznici, 
kao i izgradnja novih čvorova na istoj. U cijelom Master 
planu se, za razliku od željezničke obilaznice, nigdje u 
mjerama ne preporučuje izgradnja dodatne autocestovne 
obilaznice. Iako je Zelena akcija imala određene 
primjedbe na Master plan kojima smo željeli unaprijediti 
okolišnu održivost predviđenih mjera, smatramo 
nevjerojatnim da se čak i usvojene mjere pokušavaju 
dodatno unazaditi ovakvim prijedlogom Odluke o izradi 
izmjena i dopuna PPGZ, i to samo nekoliko tjedana 
nakon usvajanja Master plana. U slučaju ucrtavanja ove 
nove autocestovne trase, poremetio bi se odnos 
predviđenih mjera u Master planu, jer bi projekcije 
prometnih opterećenja na tako predviđenim 
prometnicama bile sasvim drugačije u slučaju izgradnje 
nove autocestovne obilaznice.  
 
U samom Master planu se navodi „prije odluke o 
izgradnji obilaznica potrebno je izraditi detaljnu studiju 
izvodljivost te temeljem toga donijeti odluku, primjerice, 
gradovima može biti isplativije ulagati u sufinanciranje 
javnog prijevoza da on postane cjenovno i prostorno 
dostupniji nego izgradnja i održavanje novih cesta.“ 
Nevezano uz mjere predviđene Master planom, nužno je 
usvojiti kako su iz klimatskih razloga veliki cestovni 
infrastrukturni projekti prihvatljivi samo u onim 
slučajevima kada zaista nikakve druge mjere ne mogu 
osigurati adekvatnu potrebu za mobilnošću ljudi i tereta i 

predviđeno je planiranje nove autoceste – 
nove zagrebačke obilaznice prema poglavlju 
4.3. Prometna povezanost, Prikaz 4.5. 
Cestovni promet na kojem je predočena mreža 
cesta. Temeljem navedenoga potrebno je i u 
Prostornom planu Grada Zagreba predvidjeti 
površinu (koridor) za smještaj predmetne 
prometnice.  
Gradska skupština Grada Zagreba usvojila je 
2017. godine izmjene i dopune Prostornog 
plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada 
Zagreba 22/17) u kojima je južna 
autocestovna obilaznica ucrtana kao mogući 
alternativni koridor (trasa) ceste.  
Slijedom navedenog predloženom Odlukom o 
izradi izmjena i dopuna Plana određeni su kao 
ciljevi i programska polazišta u čl. 6. točka 
(1), stvaranje prostorno planskih 
preduvjeta za realizaciju nove obilazne 
željezničke pruge za teretni promet sa 
pripadajućom infrastrukturom, te 
formiranje zajedničkog infrastrukturnog 
koridora u cilju racionalnog korištenja 
prostora i održive i inteligentne 
mobilnosti. 
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kada su društveni i okolišni troškovi ne-izgradnje veći 
nego u slučaju izgradnje. Nema nikakvog dokaza da 
upravo nove autocestovna obilaznica zadovoljava uvjete 
da bude takav izuzetak. Baš suprotno, postoji obilje 
mjera (od kojih su neke već i predviđene u strateškim 
dokumentima) čija primjena će unaprijediti kvalitetu 
prometnog sustava šire zagrebačke regije bez izgradnje 
autocestovne obilaznice. 
 
Sukladno navedenom, iz Nacrta prijedloga Odluke o 
izradi izmjena i dopuna PPGZ potrebno izbrisati 
navedenu prometnicu iz razloga za donošenje izmjena i 
dopuna Plana (članak 3), a u ciljevima i programskim 
polazištima izmjena i dopuna Plana (članak 6) je pod 
točkom 1 potrebno detaljnije obrazložiti značenje 
„zajedničkog infrastrukturnog koridora“. Ako ta 
formulacija znači zajednički cestovni i željeznički 
koridor, onda ju je potrebno izbrisati, kao i kompletan 
dio rečenice nakon toga.  

79. 39.1 Mjesni odbor Kupinečki 
Kraljevec - centar 
KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-174 

Vijeće Mjesnog odbora Kupinečki Kraljevec – centar 
traži da se u sklopu ove izmjene i dopune Prostornog 
plana Grada Zagreba izbriše lokacije Obreščica kao 
lokacije postrojenja za obradu biootpada, to jest da se  
briše oznaka „K“ poslovna namjena, tj. građevina za 
biološku ili termičku obradu otpada (kompostana) kako 
piše u grafičkim prikazima svih dijelova IZIDPPGZ 
2017 u T (ugostiteljsko turistička namjena) ili R namjenu 
(sportsko rekreacijska namjena) s obzirom da na tim 
dijelovima se mogu koristiti zone izletničkog turizma, 
zone odmora i rekreacije, razvoj specifičnih oblika 
rekreacije posebno cikloturizam, za poboljšanje kvalitete 
života stanovnika cijelog grada Zagreba.   

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Primjedba / prijedlog se odnosi na brisanje 
lokacije Obreščica kao lokacije postrojenja za 
obradu biootpada te izmjene namjene površina 
što nije obuhvaćeno istaknutim razlozima za 
donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana 
Grada Zagreba, a u koju svrhu su određeni 
ujedno ciljevi i programska polazišta. 

80. 39.2 Mjesni odbor Kupinečki 
Kraljevec - centar 
KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-174 

Također tražimo da se poljoprivredna tla na području 
Obreščice i Obreškog luga, a koja su ranije bila vrijedna 
tla,  prema Krajobraznoj studiji - Strateške smjernice za 
zaštitu karaktera krajobraza Grada Zagreba, prenamjene 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
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iz P3 u P2 (vrijedna obradiva tla) jer su i danas prikazana 
kao najplodonosnija tla u Strategiji Zagrebplana 2020. 
 

 
Izmjena kategorizacije tla nije obuhvaćena 
istaknutim razlozima za donošenje izmjena i 
dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, a u 
koju svrhu su određeni ujedno ciljevi i 
programska polazišta. 

81. 39.3 Mjesni odbor Kupinečki 
Kraljevec - centar 
KLASA: 350-07/18-002/419 
URBROJ: 15-20-174 

Ovima putem tražimo da se na adekvatan i profesionalan 
način to područje vrati u vodozaštitno područje, to jest u 
III zonu vodozaštite koja je ukinuta Odlukom je 
izmijenjeni na sjednici Gradske skupštine  9. 10. 2014. 
 
 
 
 
 

Ne prihvaća se.  
Primjedba / prijedlog nije predmet Nacrta 
prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba. 
 
Izmjena granica vodozaštitnih područja nije 
obuhvaćena istaknutim razlozima za 
donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana 
Grada Zagreba, a u koju svrhu su određeni 
ujedno ciljevi i programska polazišta. 

 


