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PREDMET: Primjedba na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 

Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba 
 

 
PRIGOVORI NA FORMU JAVNE RASPRAVE: 

 

1. Održavanjem javne rasprave u terminu od 31. srpnja 2019. do 14. kolovoza 2019., u vrijeme 

godišnjih odmora te ne objavljivanjem elektroničke adrese na koju se mogu slati prigovori, u samoj 

objavi za javnu raspravu, Gradska uprava direktno onemogućuje sudjelovanje javnosti na odgovarajući, 

pravodoban i djelotvoran način. Time se krši pravo o pristupu informacijama i sudjelovanju javnosti o 

odlučivanju o pitanjima okoliša uspostavljeno u Konvenciji o pristupu informacijama, sudjelovanju 

javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (NN 1/2007; međunarodni dio) (dalje: 

Arhuška konvencija). 

2. Navedeno razdoblje javne rasprave je namjerno stavljeno u vrijeme kada je vrhunac turističke 

sezone i kada većina građana koristi svoje godišnje odmore. Na taj način su građani zakinuti za javnu 

raspravu jer ili ljetuju i odmaraju sukladno svojem godišnjem odmoru, a u pravilu izvan Zagreba; ili 

rade sezonu na moru ili u inozemstvu. Također, razdoblje obuhvaća i obilježavanje državnog blagdana 

Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja 05. kolovoza. 

3. Prema čl. 6. st. 2. Arhuške konvencije: „ Zainteresirana javnost mora rano tijekom postupka 

odlučivanja o okolišu, bilo putem javne obavijesti ili pojedinačno, kako je prikladno, te na odgovarajući, 

pravodoban i djelotvoran način biti obaviještena, među ostalim, o: 

(a) predloženoj djelatnosti i primjeni o kojoj će se odluka donijeti, (…) te u čl. 6. st. 3. također se 

propisuje : „. Postupci sudjelovanja javnosti trebaju obuhvatiti razumne vremenske rokove za različite 

stadije, koji će osigurati dovoljno vremena za obavješćivanje javnosti u skladu sa stavkom 2. i kako bi 

se javnost pripremila i djelotvorno sudjelovala prilikom odlučivanja o okolišu.“ 

U svezi s navedenim člancima bitan je i DODATAK I. Arhuške konvencije koji jasno označava da se 

čl. 6. odnosi na djelatnosit vezane uz Energetiku (Točka 1.), Gospodarenje otpadom (Točka 5.), 

Industrijska postrojenja (Točka 6.),… a sve navedeno se spominje i određuje gdje će se nalaziti u 

predloženim Izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba. Za primjer članci: 

43., 49, 52., 97. i 98. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana te čl. 68. Prijelaznih i završnih 

odredbi.  

Iz navedenog jasno proizlazi da se Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba 

odnose na djelatnosti sadržane u Arhuškoj konvcenciji. 
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4. Argumentacija iznesena na javnom izlaganju 08. kolovoza 2019. u prostorijama Gradske Skupštine 

Grada Zagreba kako ni jedno razdoblje tokom godine nije prikladno za javnu raspravu i uvijek će se 

netko žaliti nije objektivna i vjerodostojna jer objektivno najviše ljudi izbiva iz Zagreba za vrijeme 

ljetnih godišnjih odmora, a također 2017. godine se javna rasprava održala u rujnu i nije bilo otpora 

građana za navedeni mjesec održavanja javne rasprave. 

5. Nadalje, argumentacija iznesena na javnom izlaganju 08. kolovoza 2019. u prostorijama Gradske 

Skupštine Grada Zagreba kako zakon nije određeno kada se mora održati javna rasprava također nije 

vjerodostojna jer je Republika Hrvatska potpisnica Arhuške konvencije koja je stupila na snagu 25. 

lipnja 2007. godine (NN 7/2008; međunarodni dio). S obzirom da po čl. 134. Ustava RH (NN 56/90, 

135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14) međunarodni ugovori  koji su 

sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjeg pravnog 

poretka RH, a po pravnoj snazi su iznad zakona, postoji pravni okvir koji daje kriterije za određivanje 

razdoblja javne rasprave. 

6. O neispunjavanju kriterija odgovarajućeg, pravodobnog i djelotvornog načina informiranja javnosti 

navodimo primjer Španjolske koja je održala javnu raspravu u vrijeme božićnih i novogodišnjih 

praznika i povrijedila Arhušku konvenciju (ACCC/C/2008/24). 

7. S obzirom na sve navedeno, a kako bi izbjegli iznošenje prigovora odboru za usklađenost s 

Arhuškom konvencijom u Ženevi, predlažemo i zahtijevamo ponovno održavanje javne rasprave u 

vremenu koje ne podrazumijeva da velik broj građana nije u mogućnosti sudjelovati u javnoj raspravi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………. ……………………………………………………….. 

(datum) (podnositelj) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe primaju se do 14. kolovoza 2019. 


