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1. Podaci o objavi i trajanju javne rasprave 

1.1. Mjesto održavanja javne rasprave 
Prijedlog V. Izmjena i dopuna UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški izložen je 
javnom uvidu u vrijeme trajanja rasprave od 28.05.2018. do 11.06.2018. u prostorijama Spomen doma Alojz 
Vulinec u Ivanić-Gradu, Beliceva 1. 

1.2. Datum početka i trajanje javnog uvida u prijedlog plana 
Javni uvid u prijedlog Plana održan je od 28.05.2018. do 11.06.2018., svakog radnog dana u vremenu od 9.00 
do 13.00 sati. 

1.3. Mjesto i datum javnog izlaganja 
Javno izlaganje prijedloga Plana održano je 29.05.2018. u 12.00 sati u prostorijama Spomen doma Alojz 
Vulinec u Ivanić-Gradu, Beliceva 1. 

1.4. Rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju primjedbe na prijedlog plana 
Primjedbe na izloženi prijedlog Plana mogu se davati do datuma zaključivanja javne rasprave, 11.06.2018. 

2. Popis pozvanih sudionika u javnoj raspravi prema posebnoj obavijesti 
Posebne obavijesti o održavanju javnog izlaganja prijedloga Plana poslane su na sljedeće adrese: 
 

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, Zagreb 
2. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu, Mesnička 49, 

Zagreb 
3. Ministarstvo gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb 
4. Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, Zagreb 
5. Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Zagrebačka, Sektor upravnih i inspekcijskih i poslova civilne zaštite, 

Inspektorat unutarnjih poslova, Petrinjska 30, 10000 Zagreb 
6. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Zagreb, Odjel za zaštitu i 

spašavanje, Capraška bb, Zagreb 
7. Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb 
8. Hrvatske vode, Stjepana Radića 7b, Kutina 
9. HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Križ, Trg Sv. Križa 7, Križ 
10. IVAKOP d.o.o., Savska 50, Ivanić-Grad 
11. IVAPLIN d.o.o., Moslavačka 13, Ivanić-Grad 
12. VODOOPSRKBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Koledovčina ulica 1, Zagreb 
13. PLINACRO d.o.o., Služba za razvoj i investicije, Savska cesta 88a, 10000 Zagreb 
14. INA d.d., SD istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Sektor podrške istraživanju i proizvodnji, Avenija 

Većeslava Holjevca 10, 10020 Zagreb 
15. CROSCO d.o.o., Ulica Grada Vukovara 18, 10000 Zagreb 
16. HŽ Infrastruktura d.o.o., Razvoj i investicijsko planiranje, Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb 
17. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb 
18. Županijska uprava za ceste, Remetinečka 3, Zagreb 
19. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno ureclenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Ivanić 

Grad, Trg Vladimira Nazora 1, Ivanič Grad 
20. Zavod za prostorno ureclenje Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72, Zagreb 
21. Mjesni odbor Centar Ivanić-Grad 
22. Mjesni odbora Lonja 
23. Mjesni odbor Šarampov Donji 
24. Mjesni odbor Šarampov Gornji 
25. Mjesni odbor Jalševec 
26. Mjesni odbor Donja Poljana 
27. Mjesni odbor Gornja Poljana 
28. Općina Kloštar Ivanić 

 
 
 
 
 
 



V. Izmjene i dopune UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški - Izvješće o javnoj raspravi 

3 

3. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog plana 
prihvaćeni 
 
U javnoj raspravi su zaprimljena sljedeća očitovanja, prijedlozi i primjedbe koji su prihvaćeni: 
 
zahtjev br. 1.  
PODNOSITELJ: Branko Radošević,  Kutanec 1, Ivanić-Grad  

Zahtjev 02.04.2018. (urudžbirano 14.05.2018. 
  
SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Zahtjev da se čestica k.č.br. 847 k.o. Ivanić-Grad iz M1 (stambeno-poslovna) prenamijeni u 
M2 (poslovno-stambena) zbog planova za daljnju izgradnju.   

  
ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA. 

Čestica k.č.br. 847 k.o. Ivanić-Grad će se prenamijeniti u namjenu M2 (poslovno-stambena) 
jer to bolje odgovara postojećem sadržaju i budućim planovima za izgradnju. 
 

zahtjev br. 3.  
PODNOSITELJ: Stjepan Janković, Naftalanska 44, Ivanić-Grad 

Zahtjev od 04.06.2018. (urudžbirano 04.06.2018.) 
  
SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Zahtjev se odnosi na ukidanje prometnice koja ide preko čestice k.č.br. 668/1 k.o. Ivanić-
Grad. Zahtjev je vezan na Zahtjev br. 22. iz Prijedloga Plana za javnu raspravu istog 
podnositelja. Ovaj put se traži potpuno ukidanje prometnice koja prolazi preko čestice k.č.br. 
668/1 k.o. Ivanić-Grad koja je u vlasništvu podnositelja zahtjeva. 

  
ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA. 

Primjedba se prihvaća, planirana prometnica će se u potpunosti ukinuti. 
 
zahtjev br. 5.  
PODNOSITELJ: Josip Silovski, Naftalanska 23, Ivanić-Grad 

Zahtjev od 05.06.2018. (urudžbirano 05.06.2018.) 
  
SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Zahtjev da se u planu briše spojna cesta između ulica Omladinske, Kutanec i Naftalanske 
koja prelazi preko čestica k.č.br. 845/3 i 846/1 k.o. Ivanić-Grad, te da se promijeni trenutna 
namjena S sa čestica k.č.br. 846/1 i 854/1 k.o. Ivanić-Grad u M1 (stambeno-poslovno) zbog 
planiranog zahvata i izgradnje objekata. 

  
ODGOVOR: ZAHTJEV SE  PRIHVAĆA. 

Planirana prometnica koja prelazi preko k.č.br. 845/3 i 846/1 k.o. Ivanić-Grad će se ukinuti, a 
namjena na česticama k.č.br. 846/1 i 854/1 k.o. Ivanić-Grad će se promijeniti u M1 
(stambeno-poslovna). 

 
zahtjev br. 8.  
PODNOSITELJ: ELEKTROCENTAR d.o.o. Ivanić-Grad, Etanska cesta 8 

Zahtjev od 05.06.2018. (urudžbirano 08.06.2018.) 
  
SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Zahtjev za smanjenjem zaštitnog koridora magistralnog plinovoda po istom principu kao što 
je to bilo traženo u Zahtjevu br.74 Prijedloga plana za javnu raspravu istog podnositelja, 
sada na česticama k.č.br. 489/1 i 489/2 k.o. Ivanić-Grad. 

  
ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA 

Smanjenje zaštitnog koridora se prihvaća jer su zahvati planirani prije stupanja Pravilnika o 
tehničkim normativima na snagu, a sve prema očitovanju Plinacra od dana 21.06.2018. 

 
zahtjev br. 10.  
PODNOSITELJ: Grad Ivanić Grad, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad 

Zahtjev od 08.06.2018. (urudžbirano 08.06.2018.) 
  
SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

1. uvidom u grafički prijedlog Plana, utvrđeno je da je zahtjev Josipa Kušara iz Ivanić-
Grada, Deželićeva ulica 14, kojim je za česticu k.č.br. 2546 k.o. Ivanić-Grad traženo 
da se izmijeni namjena u građevinsko područje, jer je sada Z1 javni park, ili da se 
pripoji navedenu česticu uz k.č.br. 2570 k.o. Ivanić Grad, ili da se ostavi u zelenoj 
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površini u privatnom vlasništvu, krivo ucrtan, odnosno zahtjev za izmjenu Plana je 
odbijen, ali je označeno kao da je prihvaćeno – potrebno je uskladiti grafički dio s 
odgovorom kojim se zahtjev stranke ne prihvaća. 

2. uvidom u grafički prijedlog Plana, utvrđeno je da zahtjev Župe rimokatoličke Ivanić-
Grad, Sv. Petra Apostola iz Ivanić-Grada, Park hrv. branitelja 2, kojim je traženo da 
se definira pristupni put do k.č.br. 1890/2 k.o. Ivanić-Grad koji prelazi preko k.č.br. 
1889/1 i 1889/2 k.o. Ivanić-Grad, nije ucrtan, odnosno zahtjev za izmjenu Plana je 
prihvaćen, ali nije označeno kao da je prihvaćeno – potrebno je uskladiti grafički dio 
s odgovorom kojim se zahtjev stranke prihvaća. 

3. traži se usklađenje grafičkih oznaka postojećih i planiranih parkirališta na svim 
kartografskim prikazima i legendama. 

  
ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA. 

Korigirat će se sve neusklađenosti. 
 
zahtjev br. 13.  
PODNOSITELJ: Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Zagrebačka, Inspektorat unutarnjih 

poslova, Zagreb 
Zahtjev od 07.06.2018. (urudžbirano 11.06.2018.) 

 
SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

 
1. Potrebno je osigurati vatrogasne prilaze i površine za operativni rad vatrogasne 

tehnike u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe 
2. Potrebno je osigurati potrebne količine vode za gašenje požara u skladu s 

odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara. 
  
ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA. 

Predloženo će biti ugrađeno u Odredbe plana. 
 
zahtjev br. 14.  
PODNOSITELJ: Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Zagreb, 

Ksaverska cesta 109, Zagreb 
Zahtjev od 08.06.2018. (urudžbirano 11.06.2018.) 

  
SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

S obzirom da je prema Zakonu o sustavu civilne zaštite prestala obaveza planiranja i 
gradnje skloništa, traži se brisanje stavaka (1) i (2) iz članka 124. Odredbi  

  
ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA 

Traženi stavci će se brisati. 
 

zahtjev br. 17.  
PODNOSITELJ: Bernarda i Tomislav Krnić, Donja Poljana 45, Ivanić-Grad 

Zahtjev od 09.06.2018. (urudžbirano 11.06.2018.) 
  
SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Zahtjev da se dozvoli izgradnja samo poslovnih (uslužnih, obrtničkih, trgovačkih, zanatskih) 
građevina na zasebnim česticama bez građevine stambene namjene bez ograničenja 
minimalne površine građevne čestice od 1500m2 – unutar čl. 32. 

  
ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA. 

Primjedba se prihvaća, te se ograničenje smanjuje na minimalnu površinu parcele od 
800m2. 
 

zahtjev br. 18.  
PODNOSITELJ: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Koledovčina ulica 1, Zagreb, 

Zahtjev od 11.06.2018. (urudžbirano 11.06.2018.) 
  
SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Zahtjev da se u čl. 101 iz stavka (3) briše: 
-  vodocrpilište „Prerovec“,  
-  uređaj za pripremu pitke vode i VS „Dubrovčak II“,  
-  glavni magistralni cjevovod DN 300 mm od Dubrovčaka do „Etana“ dužine 9 km  
(u vlasništvu Ine), 
-  precrpna stanica „Etan“  (vlasništvo Ivakopa), 
te da se doda: 
- dobavni magistralni cjevovod Sesvetski Kraljevec – Ivanić Grad 
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- Precrpna stanica Ivanić-Grad, Vukovarska bb, Kloštar Ivanić 
Zahtjev da se iz čl. 101a. brišu stavak (1) i (3). 

  
ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA. 

Traženo će biti ugrađeno u Odredbe. 
 

zahtjev br. 20.  
PODNOSITELJ: Domitel d.o.o., Šiftarova 1a, Ivanić-Grad  

Zahtjev od 11.06.2018. (urudžbirano 11.06.2018.) 
  
SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Zahtjev da se u UPU – 4 za česticu k.č.br. 2520/1 k.o. Ivanić Grad promijeni namjena iz 
zastitnog zelenila u stambenu namjenu. 

  
ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA. 

Zahtjev isti kao Zahtjev br.41 iz Prijedloga plana za javnu raspravu istog podnositelja. 
Zahtjev se prihvaća s obzirom da je dodatnom stručnom analizom utvrđeno da je strana 
vodotoka uz predmetnu parcelu uređena i uz nju je planirana šetnica od 3m, te je moguće 
održavanje pokosa i vodotoka na planom predviđeni način. 
 

zahtjev br. 22.  
PODNOSITELJ: Zdravko Prugovečki, Savska 35, Ivanić-Grad  

Zahtjev od 11.06.2018. (urudžbirano 12.06.2018.) 
  
SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

1. Zahtjev da se se onemogući gradnja nadzemnog objekta na trgu. 
2. Zahtjev da se zadrži parkiralište kod Vatrogasnog doma. 

  
ODGOVOR: PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA. 

1. Primjedba se prihvaća. Mogućnost nadzemne gradnje će se maknuti iz tekstualnog 
dijela plana.  

2. Primjedba se prihvaća. Vratit će se oznaka P – javni parking, kako je bilo i u 
prijašnjim planovima. 
 

zahtjev br. 25.  
PODNOSITELJ: Plinacro d.o.o., Savska 88, Zagreb 

Zahtjev od 11.06.2018. (urudžbirano 15.06.2018.) 
  
SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Zahtjev da se briše predloženo smanjenje zaštitnog koridora magistralnog plinovoda, te da 
ostane 30m lijevo i desno od osi plinovoda. 
 
DOPUNA ZAHTJEVU iz 21.06.2018.: 
Dana 19.06.2018. Grad Ivanić-Grad je poslao dopis vlasniku instalacija - Plinacru za 
pojašnjenjem njihove primjedbe, te je dana 21.06.2018. došlo očitovanje kojim se dopušta 
smanjenje zaštitnog koridora u iznimnim slučajevima kad se zgrade namjenjene stanovanju 
ili boravku ljudi mogu graditi u pojasu užem od 30m, tj. ako je gradnja već bila predviđena 
urbanističkim planom prije projektiranja plinovoda. 
 

  
ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA. 

Predloženo smanjenje koje je prihvaćeno u Zahtjevu br.74 Prijedloga plana za javnu 
raspravu (podnositelj ECP d.o.o. koji traži smanjenje na 15m zbog izgradnje sportske 
dvorane) će se korigirati, te će se zaštitni koridor staviti na 20m od osi plinovoda promjera 
500mm, te 15m od osi plinovoda promjera 300mm i 350mm za sljedeće čestice: k.č.br. 
489/1, 489/2, 497/1, 497/2 i 488/2, 488/7 i 488/10 k.o. Ivanić-Grad ovisno o promjeru 
plinovoda koji prolazi preko čestice. 
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4. Obrazloženja o očitovanjima, prijedlozima i primjedbama sudionika u javnoj raspravi koji nisu 
prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni 
 
U javnoj raspravi zaprimljena su sljedeća očitovanja, prijedlozi ili primjedbe koji nisu prihvaćeni ili su djelomično 
prihvaćeni: 
 
zahtjev br. 2.  
PODNOSITELJ: Ida Balić, Dalmatinska 24, Ivanić-Grad  

Zahtjev od 04.06.2018. (urudžbirano 04.06.2018.) 
  
SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Zahtjev da se ponovno razmotri odgovor na Zahtjev br.13. iz Prijedloga Plana za javnu 
raspravu (podnositelj Goran Bobić, vlasnik parcele preko koje ide pješačka površina, a koji 
traži brisanje planirane pješačke površine), te da se na k.č. br. 1415/1 k.o. Ivanić-Grad ne 
ukine planirani pješački put zbog boljeg povezivanja tzv. naselja Kolona s objektima javne i 
društvene namjene na „Žeravincu“. 

  
ODGOVOR: ZAHTJEV SE  NE PRIHVAĆA. 

Zahtjev da na k.č.br. 1415/1 k.o. Ivanić Grad ostane planirani pješački put se ne prihvaća jer  
put prelazi preko privatne parcele za što je i sam vlasnik podnio zahtjev za brisanjem puta s 
obzirom na planirane zahvate na parceli. Povezanost naselja Kolona sa sadržajima javne i 
društvene namjene na „Žeravincu“ je omogućen preko drugih izvedenih i planiranih 
prometnica, te za tu povezanost nije nužno planirati predmetni pješački put preko čestice 
k.č.br. 1415/1 k.o. Ivanić Grad.   

 
zahtjev br. 4.  
PODNOSITELJ: Mato Ravlić,  Sajmišna ulica 11, Ivanić-Grad 

Zahtjev od 05.06.2018. (urudžbirano 05.06.2018.) 
  
SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Zahtjev da se planirana cesta koja prelazi preko čestice k.č.br 1428 k.o. Ivanić-Grad ukine ili 
izmjesti, te da se vrate trase što sličnije planu iz 1990.godine. 

  
ODGOVOR: ZAHTJEV SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA. 

Planirana prometnica koja presijeca k.č.br. 1428 k.o. Ivanić-Grad će se ukinuti jer planirana 
prometnica prolazi preko već izgrađenog objekta, te je prilaz navedenoj čestici moguć s 
druge planirane prometnice. Ne prihvaća se dio zahtjeva kojim se traži vraćanje planu iz 
1990.g jer je u proteku vremana napravljen i prihvaćen noviji plan gdje trase prometnica 
premrežavaju naselje na način koji omogućava cijelokupnoj zoni pristup na javno-prometnu 
površinu. 

 
zahtjev br. 6.  
PODNOSITELJ: Ministarstvo turizma, Zagreb 

Zahtjev od 01.06.2018. (urudžbirano 08.06.2018.) 
  
SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Zahtjev da se iz čl. 16. Odredbi za provođenje Prijedloga plana za javnu raspravu makne 
riječ 'hosteli' jer oni ne pripadaju u skupinu Hoteli koji se mogu graditi u zoni T1, već 
pripadaju u skupinu 'Ostali ugostiteljski objekti za smještaj', te da se uskladi terminologija 
Hoteli s navedenim objektima u planu koji odgovaraju toj skupini. 

  
ODGOVOR: ZAHTJEV SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA. 

Ne prihvaća se brisanje riječi 'hostel' iz čl. 16 Odredbi za provođenje, a kojim bi se 
onemogućila izgradnja hostela u ugostiteljskoj-turističkoj namjeni jer u prostornim planovima 
je moguće planirati različite djelatnosti unutar iste namjene. Prihvaća se dio da za 
usklađenjem terminologije, te će se u čl. 29. Odredbi iz naslova brisati termin 'hoteli' jer se u 
članku definiraju uvjeti gradnje za sve turističko-ugostiteljske objekte.  

 
zahtjev br. 7.  
PODNOSITELJ: Matea Cimaš, II Banjolski odvojak 1, Ivanić-Grad  

Zahtjev od 07.06.2018.. (urudžbirano 08.06.2018.) 
  
SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Zahtjev vezan za novo rješenje koje prema Zahtjevu br. 58 iz Prijedloga plana za javnu 
raspravu (podnositelji Jablanka i Drago Fitnić, vlasnici parcela k.č.br. 742/1 i 776/7 k.o. 
Ivanić-Grad, preko kojih je bila planirana prometnica, a čije traže ukidanje) planira novu 
prometnicu preko čestice k.č.br 741/3 k.o. Ivanić-Grad koja je u vlasništvu podnositelja ovog 
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zahtjeva, te da se novoplanirana prometnica makne s te čestice ili da Grad otkupi navedenu 
česticu. 

  
ODGOVOR: ZAHTJEV SE NE PRIHVAĆA. 

S obzirom da preko čestice k.č.br 741/3 k.o. Ivanić-Grad prolazi 35 kV dalekovod za koji je 
propisana odgovarajuća širina zaštitnog koridora, onemogućena je gradnja na sjevernom 
dijelu čestice. Ujedno je parcela svojim južnim dijelom Z namjene na kojoj nije moguća 
gradnja objekata jer su to površine oblikovane radi zaštite okoliša uz rijeku Lonju. Zbog 
svega navedenog zahtjev se ne prihvaća.  

 
zahtjev br. 9.  
PODNOSITELJ: Zlatica Jakšić, Ulica kralja Tomislava 25, Ivanić-Grad  

Zahtjev od 08.06.2018. (urudžbirano 08.06.2018.) 
  
SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

1. Traži se ucrtavanje minimalne širine postojećih koridora instalacija i smanjenje 
koridora u naselju Lonja kao što je i u naselju Gornji Šarampov. 

2. Primjedba da se s glavnog gradskog trga makne planirana nadzemna i podzemna 
izgradnja, te da se vrati parkiralište kod Vatrogasnog doma. 

3. Traži se povećanje postotka udjela poslovnog prostora u individualnim stambenim 
građevinama sa sadašnjih 30% na min. 50%, te da se korigira termin 'zamjenska 
građevina' 

4. Izgradnju samo poslovnih (uslužnih, obrtničkih, trgovačkih, zanatskih) građevina na 
zasebnim česticama bez građevine stambene namjene dozvoliti bez ograničenja 
minimalne površine građevne čestice od 1500m2 – unutar čl. 32. 

5. Dozvoliti izgradnju poljoprovrednih građevina bez izvora zagađenja 
6. Dozvoliti izgradnju zgrada u centru iako investitor ne može riješiti parkiranje na 

parceli 
7. Čl.40a – ne ograničiti građevnu česticu ako je ona već prije formirana i manja od 

600m2. 
8. Maknuti oznake zelenila s privatnih čestica 
9. Na prostoru sportsko-rekreacijskog parka Zelenjak zonu između kuglane, 

nogometnog igrališta i kafića treba označiti namjenom R1 i R2 kako bi se 
onemogućilo rušenje stabala. 

  
ODGOVOR: ZAHTJEV SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA. 

1. Primjedba se ne prihvaća jer iz prvog dijela nije razumljivo na što se zahtjev odnosi, 
a vezano za zaštitne koridore, širine su ucrtane prema zahtjevima i uvjetima 
vlasnika instalacija, a temeljem posebnih propisa. Prema očitovanju vlasnika 
instalacija Plinacra od dana 21.06.2018. zaštitni koridor mora biti 30m, iznimno 
može biti manji za objekte planirane prije projektiranja plinovoda. 

2. Primjedba se djelomično prihvaća. Mogućnost nadzemne gradnje na glavnom 
gradskom trgu će se brisati iz tekstualnog dijela plana, a mogućnost gradnje 
podzemne garaže ostaje sukladno mišljenju Konzervatorskog odjela u javnoj 
raspravi. 

3. Zahtjev se ne prihvaća i nije moguće povećati udio poslovnog prostora u stambenoj 
namjeni S jer bi se izgubio mirni obiteljsko-stambeni karakter karakterističan za S 
namjenu. Udio poslovnog dijela je ravnomjerno raspoređen po namjenama, te se 
kao takav ne treba mijenjati. Veći dio poslovnog je omogućen u namjenama M1 i 
M2. Termin 'zamjenska građevina' je definiran u Zakonu o gradnji, te se kao takav 
ne može mijenjati. 

4. Primjedba se prihvaća, te se ograničenje površine smanjuje na minimalnu površinu 
parcele od 800m2 za poslovne građevine iz članka 32. 

5. Primjedba se prihvaća, te će se unutar odredbi omogućiti smještaj pratećih objekata 
uz stanovanje (pomoćni i gospodarski, kao npr. spremišta poljoprivrednih strojeva i 
sl.) van zone zaštite Kulturno-povijesne cjeline Ivanić-Grad. 

6. Primjedba se prihvaća. Već prema Prijedlogu plana za javnu raspravu je 
omogućeno rješavanje parkiranja u radijusu do 300m od predmetne parcele ili 
uplatom za nedostatna parkirališna mjesta u svrhu izgradnje javnih parkirališta. 

7. Primjedba se prihvaća, te će se u Odredbe  u čl. 40.a ugraditi: 'Iznimno, na području 
Gornjeg Šarampova, Jalševca Breškog, Lonje Ivanićke, Poljane Breške i Dolaneca 
u slučaju već prije formirane čestice manje od 600m2 koju je nemoguće povećati, 
postojeća površina čestice se može zadržati, ali ne smije biti manja od od površine 
definirane  u tablici u čl.40, te se na njoj može graditi prema ostalim odredbama 
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ovog članka.' 
8. Primjedba se ne prihvaća. Prostorno planiranje je proces revitalizacije prostora i 

poboljšanja kvalitete života, te u cilju definiranja strateških, razvojnih, programskih i 
funkcionalnih prioriteta, potrebno je iskorisiti potencijale prostora za sveopće dobro. 
Isto tako, planovi se ne rade prema vlasničkim odnosima već prema jasnim 
prostornim vizijama razvoja i planiranja. Također, u osnovnom Urbanističkom Planu 
iz 2008. je kvantificiran udio pojedine namjenske kategorije, tj. minimalne 
programske potrebe unutar obuhvata Plana koje se treba pridržavati. 

9. Primjedba se djelomično prihvaća. Već prema Prijedlogu plana za javnu raspravu je 
cijela zona Zelenjaka stavljena i u namjenu R1 i R2 unutar koje je moguće očuvati i 
održavati postojeći park, ali hortikulturni prijedlozi su predmet detaljnije urbanističke 
razrade, a ne Urbanističkog plana uređenja. 

 
zahtjev br. 12.  
PODNOSITELJ: Branka Kužina,  Trg V. Nazora 12, Ivanić-Grad,  

Zahtjev od 04.06.2018. (urudžbirano 11.06.2018.) 
  
SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

1. Zahtjev da se makne oznaka G – zona garaže ispod glavnog gradskog trga, da se 
vrati u pješačku površinu, te da se onemogući gradnja nadzemnog objekta na trgu. 

2. Zahtjev da se sa čestice k.č.br. 2042 k.o. Ivanić-Grad makne oznaka M1 iz 
Prijedloga plana za javnu raspravu i vrati u prvobitnu namjenu P- parkiralište. 

3. Zahtjeva se povrat povijesne matrice Grobničkog puta s drvoredom kestena uz 
Školsku ulicu. 

  
ODGOVOR: ZAHTJEV SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA. 

1. Primjedba se djelomično prihvaća. Mogućnost nadzemne gradnje na sjevernom 
dijelu trga će se maknuti iz tekstualnog dijela plana, te će se izbrisati oznaka G na 
gradskom trgu, a mogućnost gradnje podzemne garaže ostaje prema očitovanju 
Konzervatorskog odjela unutar javne rasprave. 

2. Primjedba se prihvaća. Vratit će se oznaka P – javni parking, kako je bilo i u 
prijašnjim planovima. 

3. Primjedba se djelomično prihvaća. Šetnica kao memorija na Grobnički put je 
trenutno u izvedbi i za nju je ishođen akt o građenju te je trasa šetnice smještena po 
trasi povijesnog Grobničkog puta.  

 
zahtjev br. 15.  
PODNOSITELJ: Kapitel d.o.o, Trg Vladimira Nazora 15, Ivanić-Grad 

Zahtjev od 11.06.2018. (urudžbirano 11.06.2018.) 
  
SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Zahtjev da se sa čestice k.č.br. 2517 k.o. Ivanić-Grad ukine namjena javne zelene površine 
što je već bilo prihvaćeno u prošlim izmjenama i dopunama UPU-4, te da se korigira trasa 
kanalizacije koja sad ide preko gore navedene čestice. 

  
ODGOVOR: PRIMJEDBA SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA. 

Zahtjev isti kao Zahtjev br.60 iz Prijedloga plana za javnu raspravu istog podnositelja. 
Čestica k.č.br. 2517 k.o. Ivanić-Grad će se prenamijeniti u namjenu M1 i M2 što je i tako 
prikazano i u Prijedlogu Plana, ali se trasa kanalizacije ne može izmaknuti s obzirom na 
postojeći projekt aglomeracije i utvrđenu trasu kolektora. 

 
zahtjev br. 16.  
PODNOSITELJ: ELEKTROCENTAR d.o.o. Ivanić-Grad, Etanska cesta 8 

Zahtjev od 11.06.2018. (urudžbirano 11.06.2018.) 
  
SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Dopuna zahtjevu iz 09.05.2018. i 08.06.2018., te se traži prenamjena na k.č.br. 465 i 464 
k.o. Ivanić-Grad iz namjene M2 u R2 zbog planiranih zahvata. Traži se i smanjenje zaštitnog 
koridora kako je predloženo u prijašnjem zahtjevnu. 

  
ODGOVOR: ZAHTJEV SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA. 

Smanjenje zaštitnog koridora se ne prihvaća, a sve prema očitovanju Plinacra od dana 
21.06.2018. 
Promijenit će se namjena čestica iz M2 u R2 (rekreacija). 
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zahtjev br. 19.  
PODNOSITELJ: Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u 

Zagrebu, Mesnička 49, Zagreb  
Zahtjev od 11.06.2018. (urudžbirano 11.06.2018.) 

  
SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

1. Korekcija čl. 86 Odredbi gdje se traži izbacivanje riječi 'cijele' kod omogućavanja 
gradnje podzemne garaže, te na kartama ne pokazivati podzemnu garažu ispod 
cijele površine Trga. Dopuniti članak s 'Eventualna mogućnost izgradnje podzemne 
garaže kao i površina unutar koje se može izvesti ovisit će o konkretnom projektnom 
rješenju i njegovoj usklađenosti s posebnim konzervatorskim uvjetima, kriterijima 
očuvanja postojećeg visokog zelenila i prometnom rješenju ulaza i izlaza iz garaže'. 
Maknuti mogućnost gradnje objekta na sjevernom dijelu Trga. Dodati rečenicu 'u 
skladu s posebnim konzervatorskim uvjetima' na kraj rečenice u kojoj se omogućava 
rekonstrukcija i ostali zahvati na Trgu. Maknuti mogućnost preparcelacije Trga za 
sve zahvate. 

2. Čl.113.(4) Dati opciju rješavanja parkiranja za sve zahvate unutar Kulturno-
povijesne cjeline, izvan zaštitne zone. 

3. Čl.113.(8) Korigirati ograničenje visine za pomoćne objekte koja za objekte visine 
P+1+Pk ne može biti 4,0m. 

4. Čl.113.(11) Maksimalna visina vijenca može biti najviše 8,0m, a nadozida 0,6m u 
cijeloj zoni zaštite (oznake 1.1. i 1.2.) 

5. Čl.113.(20) Unutar Kulturno-povijesne cjeline nije moguće formiranje građ. čestice iz 
više čestica. 

6. Čl.113.(24) Na kartografskom prikazu 3.1. 'Uvjeti korištenja, uređenja i zaštita 
površina I' nema građevina označenih zelenom bojom. Navedenim zahvatima dodati 
mogućnost 'suvremene interpolacije'. 

7. Čl.117.(2) Termin 'građevinama kulturnog dobra' zamijeniti s 'građevinama koje 
imaju status kulturnog dobra' 

8. Na kartama 1.Namjena i 1.Namjena jug nije jasno na što se odnosi oznaka 
ljubičastom bojom: 'Promjena namjene površina u skladu sa zahtjevima' ili 
'Promjena iz neizgrađenog u izgrađeno građevinsko područje'. 

9. U legendama karata uz oznaku 'G' navesti 'podzemna garaža' 
10. Suglasni su s prenamjenom čestice k.č.br. 2042 k.o. Ivanić-Grad u građevinsku. 

 
  
ODGOVOR: ZAHTJEV SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA. 

1. Djelomično se prihvaća. Napravit će se korekcija čl. 86 Odredbi, te će se na kraj 1. 
stavka dodati sljedeće: 'Eventualna mogućnost izgradnje podzemne garaže kao i 
površina unutar koje se može izvesti ovisit će o konkretnom projektnom rješenju, 
kriterijima očuvanja postojećeg visokog zelenila i prometnom rješenju ulaza i izlaza 
iz garaže.' Usklađenost s posebnim konzervatorskim uvjetima se podrazumijeva s 
obzirom da se radi o zahvatu unutar zone zaštite Kulturno-povijesne cjeline Ivanić-
Grad, te se neće upisati u Odredbe.  
Riječ 'cijele' će se maknuti iz Odredbi.  
Na kartama se neće pokazivati površina podzemne garaže ispod trga.  
Dodatak 'a u skladu s posebnim konzervatorskim uvjetima' se neće upisati u 
Odredbe s obzirom da se radi o zahvatu unutar zone zaštite Kulturno-povijesne 
cjeline Ivanić-Grad za koji je potrebno ishoditi posebne uvjete prema posebnim 
propisima. 

2. Ne prihvaća se. Mogućnost parkiranja je već ugrađena u Prijedlog plana za javnu 
raspravu, te omogućuje rješavanje nedostanih parkirališnih mjesta i izvan zone 
zaštite na 2 načina: 

a) uplatom za nedostatna parkirališna mjesta u svrhu izgradnje javnih parkirališta, 
prema normativu iz čl.82., bez stjecanja prava vlasništva, a prema posebnoj 

Odluci Grada Ivanić-Grada o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta. 
b) osiguravanjem potrebnog broja parkirališnih mjesta na čestici u radijusu do 300m 
od čestice na kojoj se planira zahvat. U tom slučaju, obje čestice moraju biti u 
vlasništvu istog investitora. Navedeno parkiralište na drugoj čestici mora biti 
uređeno, sa osnovnom infrastrukturom kao za javna parkirališta (rasvjeta, odvodnja, 
asfaltna ili druga čvrsta površina isključujući šljunak, sipinu i slično). Sveukupne 
potrebe za parkiralištem moguće je osigurati samo na jednoj čestici uz osnovnu. 
Ako je na drugoj čestici na kojoj se osigurava parkirališni prostor već izgrađen 
objekt, potrebno je dokazati da je izgradnjom novog broja parkirališta i dalje 
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osiguran potreban broj parkirališnih mjesta za postojeću građevinu. 
3. Radijus se računa na način da se oko središta čestice za koju je potrebno osigurati 

parkirališna mjesta opiše kružnica radijusa 300 m. 
4. Prihvaća se. Korigirat će se visina pomoćnih objekata na maksimalno 8,0m, ali ne 

više od glavnog objekta na čestici. 
5. Prihvaća se. Korigirat će se maksimalna visina vijenca na 8,0m, a nadozida na 0,6m 

u cijeloj zoni zaštite. 
6. Prihvaća se. Maknut će se odredba za mogućnost formiranja čestice iz više čestica. 
7. Prihvaća se. Dodat će se mogućnost 'suvremene interpolacije' u Odredbe, a na 

kartografskom prikazu će se naglasiti građevine zelene boje. 
8. Prihvaća se. Korigirat će se termin prema prijedlogu. 
9. Prihvaća se. Korigirat će se oznaka ljubičaste boje 'Promjena iz neizgrađenog u 

izgrađeno građevinsko područje' jer je ona greškom ostavljena, a druga oznaka 
'Promjena namjene površina u skladu sa zahtjevima' je samo pomoć prilikom 
označavanja zahtjeva u Prijedlogu plana za javnu raspravu, te ona neće biti u 
pročišćenom Planu. 

10. Primjedba se djelomično prihvaća. Oznaka garaže ispod Trga će se maknuti, a 
ostale oznake garaže ostaju kako je bilo ucrtano u Prijedlogu plana za javnu 
raspravu s obzirom da se radi o nadzemnim objektima. 

 
zahtjev br. 24.  
PODNOSITELJ: Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u 

Zagrebu, Mesnička 49, Zagreb  
Zahtjev od 11.06.2018. (urudžbirano 14.06.2018.) 

  
SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Zahtjev isti kao zahtjev br.19 ovih Primjedbi unutar javne rasprave. 

  
ODGOVOR: ZAHTJEV SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA. 

Odgovor isti kao zahtjev br.19 ovih Primjedbi unutar javne rasprave.  

5. Popis sudionika u javnoj raspravi čija očitovanja nisu sadržavala prijedloge i primjedbe 
 
U javnoj raspravi zaprimljena su sljedeća očitovanja koja nisu sadržavala prijedloge i primjedbe: 
 
zahtjev br. 11.  
PODNOSITELJ: INA Industrija nafte d.d., SD Istraživanje i proizvodnja nafte i plina; Sektor za razradu 

polja, Lovinčićeva 4, Zagreb 
Zahtjev od 06.06.2018. (urudžbirano 11.06.2018.) 

  
SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Nema primjedbi 

  
 
zahtjev br. 21.  
PODNOSITELJ: INA Industrija nafte d.d., SD Istraživanje i proizvodnja nafte i plina; Sektor za razradu 

polja, Lovinčićeva 4, Zagreb 
Zahtjev od 06.06.2018. (urudžbirano 12.06.2018.) 

  
SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Nema primjedbi 

  
zahtjev br. 23.  
PODNOSITELJ: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb 

Zahtjev od 11.06.2018. (urudžbirano 13.06.2018.) 
  
SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Nema primjedbi 
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6. Zaključak 
 
U izradi prijedloga V. Izmjena i dopuna UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški za 
javnu raspravu u cijelosti je proveden postupak propisan Zakonom o prostornom uređenju. 
Ocjenjuje se da je izrađeni prijedlog Plana stručno utemeljen, te da je uvažio zahtjeve Grada Ivanić-Grada i 
nadležnih tijela koji su izneseni tijekom izrade Plana. 
Primjedbe u javnoj raspravi čije se prihvaćanje predlaže, ugradit će se u elaborat konačnog prijedloga Plana. 
 
 
Ivanić-Grad, 21. lipnja 2018. 
 
 
 

izvješće sastavili 
 

za izrađivača Plana: za nositelja izrade Plana: 
 
 
Hrvoje Njirić mag.ing.arch. 

 
 

Milivoj Maršić dipl.oec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prilozi koji su sastavni dio ovog Izvješća: 

 Zaključak o utvrđivanju prijedloga plana za javnu raspravu 

 Objava javne rasprave 
o Posebna obavijest o javnoj raspravi 
o Objava javne rasprave na web stranici Grada Ivanić-Grada 
o Objava javne rasprave na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 
o Objava javne rasprave u dnevnom listu „24 sata“ 

 Zapisnik s javnog izlaganja 

 Popis prisutnih na javnom izlaganju 

 Zaprimljena očitovanja, mišljenja, prijedlozi, primjedbe i zahtjevi 

 Knjiga primjedbi 
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Zaključak o utvrđivanju prijedloga plana za javnu raspravu 
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Objava javne rasprave – str. 1 
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Objava javne rasprave – str. 2 
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Posebna obavijest o javnoj raspravi – str. 1 
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Posebna obavijest o javnoj raspravi – str. 2 
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Objava javne rasprave na web stranici Grada Ivanić-Grada 
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Objava javne rasprave na web stranici Grada Ivanić-Grada 
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Objava javne rasprave u dnevnom listu „24 sata“ od 18. 05. 2018. 



V. Izmjene i dopune UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški - Izvješće o javnoj raspravi 

21 

 
 

 

Zapisnik s javnog izlaganja - str. 1 



V. Izmjene i dopune UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški - Izvješće o javnoj raspravi 

22 
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Zapisnik s javnog izlaganja - str. 9 
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Popis prisutnih na javnom izlaganju  
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Mišljenje Ministarstva turizma 
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Mišljenje INA-e 



V. Izmjene i dopune UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški - Izvješće o javnoj raspravi 

37 

 
 
 

 
 

Očitovanje Ministarstva unutarnjih poslova 
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Očitovanje Državne uprave za zaštitu i spašavanje – str. 1 
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Očitovanje Državne uprave za zaštitu i spašavanje – str. 2 
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Očitovanje Ministarstva kulture - str. 1 
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Očitovanje Ministarstva kulture - str. 2 
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Očitovanje Plinacra 
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Zahtjev Grada Ivanić-Grada 
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Zahtjev poduzeća Elektro centar Petek 
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Zahtjev poduzeća Kapitel d.o.o. 
 
 
 



V. Izmjene i dopune UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški - Izvješće o javnoj raspravi 

52 

 
 

Zahtjev poduzeća Kapitel d.o.o. 
 
 
 



V. Izmjene i dopune UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški - Izvješće o javnoj raspravi 

53 

 
 

Zahtjev poduzeća Kapitel d.o.o. 
 
 
 



V. Izmjene i dopune UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški - Izvješće o javnoj raspravi 

54 

 
 

Zahtjev poduzeća Kapitel d.o.o. 
 
 
 



V. Izmjene i dopune UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški - Izvješće o javnoj raspravi 

55 

 
 

Zahtjev poduzeća Kapitel d.o.o. 
 
 
 



V. Izmjene i dopune UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški - Izvješće o javnoj raspravi 

56 

 
 

Zahtjev poduzeća Kapitel d.o.o. 
 
 
 



V. Izmjene i dopune UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški - Izvješće o javnoj raspravi 

57 

 
 

Zahtjev poduzeća Kapitel d.o.o. 
 

 
 



V. Izmjene i dopune UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški - Izvješće o javnoj raspravi 

58 

 
 

Zahtjev poduzeća Elektro centar Petek 
 
 
 



V. Izmjene i dopune UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški - Izvješće o javnoj raspravi 

59 

 
 

Zahtjev poduzeća Domitel d.o.o. 
 
 
 



V. Izmjene i dopune UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški - Izvješće o javnoj raspravi 

60 

 
 

Zahtjevi građana 
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