
IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA ZAGREBA 

Javna rasprava od 12. rujna do 26.rujna 2017. 

 

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe primaju se do  26.9.2017 

Udruga eko Zagreb 

…………………………………………………………………… 
(ime i prezime) 

 

udrugaekozagreb@gmail.com 
 
Štrokinec 1, 10090 Zagreb 

…………………………………………………………………… 
        (adresa i poštanski broj) 

 

 

 

       GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO  
       PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA  
       Sektor za prostorno i urbanističko  
       planiranje  
       Ulica Republike Austrije 18  

       10000 Z A G R E B  
 

PREDMET: Prijedlog za izmjene i dopune Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog 
plana grada Zagreba 

 

Izmještanje lokacije postrojenja CE-ZA-R, C.I.O.S na Jankomiru 
 
 
k.č.br.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

k.o.…Jankomir,Stenjevec……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………. 

 

OBRAZLOŽENJE: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
STAJALIŠTA  UDRUGE EKO ZAGREB GLEDE POGONA  C.I.O.S. 

 
1. Neprihvatljiva je lokacija s obzirom da se pogon za obradu otpada i opasnog otpada nalazi na 

vodozaštitnom području 2. zone, a po članku 98. Izmjena i dopuna odluke o donošenju generalnog 
urbanističkog plana grada Zagreba na području 2. zone zabranjuje se skladištenje i odlaganje otpada, 

gradnja odlagališta otpada osim sanacija postojećih u cilju njihova zatvaranja, građevina za zbrinjavanje 
otpada uključujući spalionice otpada, regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom, 

reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica za otpad ako nije planirana provedba mjera zaštite voda te 
postrojenja za obradu, oporabu i zbrinjavanje opasnog otpada. 

 

2.Neprihvatljiva je lokacija udaljena 300 m od bolnice i vrlo blizu naseljima - niti skladištenje OPASNOG OTPADA  a 
kamoli termička obrada ne dolazi u obzir NI U KOJEM SLUČAJU. 

 
3. Opasnosti i negativne strane takvog pogona brojne su i kad ne bi bilo incidenata. Nakon požara više je nego 

jasno o kolikim se (neopravdanim ) rizicima radi.  
 

4. Postupci tijekom požara - nužno je bilo, ZBOG DIOKSINSKE OPASNOSTI uputiti poziv da se sva naselja u krugu 
nekoliko kilometara ili barem na pravcu vjetra odmah evakuiraju sve do završetka požara - ti postupci pokazuju 

temeljno pomanjkanja odgovornosti i kompetencije za upravljanje takvim pogonom. 
 

5. Dodatno, potpuno je prešućena ključna opasnost - dioksinsko onečišćenje atmosfere, tla i vodotoka, iako ni to 
nije jedino onečišćenje. To jasno pokazuje da vlasnik nije spreman odgovarati ni zašto, bez obzira je li to posljedica 

nedopustivog neznanja ili namjernog izbjegavanja odgovornosti. 
 

6. Načelo opreznosti ( COM (2000) 1), inače ugrađeno u sve relevantne Europske okolišne propise i uredbe ( EC 

76/2000 ) upućuje nas na neizostavnu obvezu da ovdje bude pomno razmotreno i neizostavno primijenjeno.  

 
 

 
 



IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA ZAGREBA 

Javna rasprava od 12. rujna do 26.rujna 2017. 

 

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe primaju se do  26.9.2017 

ZAKLJUČAK: NIJE PRIHVATLJIVA LOKACIJA POGONA I POTREBNO JE PREMJEŠTANJE 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

 

26.09.2017.                                     Udruga eko Zagreb 

 (datum)         (podnositelj) 


