
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG  URBANISTIČKOG  PLANA GRADA  ZAGREBA 

Ponovna javna rasprava od 31. srpnja do 14. kolovoza 2019. 

 

1 

 

 

 
 

…………………………………………………………………. 

(ime i prezime) 

 
…………………………………………………………………. 

(točna adresa i poštanski broj) 

 
………………………………………………………………….. 

(OIB i kontakt) 

 

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: Primjedbe i pitanja na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
donošenju Generalnog urbanističko plana grada Zagreba 

 
 
1. Koje su stručne podloge za pretvaranje zelenih gradskih zona u građevne? 

 
2. Koja je studija utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna GUP-a izrađena za ove Izmjene GUP-a? 

 
3. Zbog čega nije imajući u vidu promjene koje su nastale u međuvremenu od posljednje javne 

rasprave (izmjene granica građevinskih zona) iste nisu ugrađene u ove Izmjene? 
 

4. Koji su razlozi za smanjenje površine obuhvata GUP-a, a istodobno se tvrdi da e povećava 
prostor građevinske (stambene, miješane i poslovne) namjene zbog povećanja broja 
stanovnika? 
 

5. Zbog čega nije izrađen integralni (cjelovit) tekst i kartografski prikaz GUP-a Grada Zagreba, 
provedena rasprava i GUP predložen GSGZ radi donošenja? 
 

6. Zbog čega, obzirom na veliki broj primjedbi na Izmjene GUP-a nije ponovljena javna raspava 
u cijelosti? 
 

7. U odredbi  6.4. Postupanje s otpadom  - Osnova cjelovitog sustava gospodarenja otpadom 
za Grad Zagreb ima težište na sprečavanju nastajanja otpada i u što većoj reciklaži kako bi 
se smanjila količina otpada kojeg je potrebno obraditi.  Gdje su planirani objekti  i ciljevi za 
težište na sprečavanju nastanka i što većoj reciklaži? 

 
8. U točki 10. GOSPODARENJE OTPADOM (skladištenje, oporaba i zbrinjavanje) propisano je 

da  se: “Na području Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba s otpadom se gospodari u skladu 
s cjelovitim sustavom gospodarenja otpadom Grada Zagreba. Generalnim urbanističkim planom 
utvrđen je razmještaj reciklažnih dvorišta, te je omogućeno formiranje i drugih reciklažnih dvorišta 
unutar površine mješovite - pretežito stambene namjene (M1), mješovite - pretežito poslovne namjene 
(M2), gospodarske namjene - G (proizvodne - I, poslovne - K1 i trgovačkih kompleksa - K2) , te 
površina infrastrukturnih sustava - IS.  Otpad je dozvoljeno sakupljati i obrađivati isključivo u manjim 
novim i/ili postojećim građevinama i uređajima određenim za tu namjenu, ukoliko se nalaze unutar 
područja proizvodne namjene - I, površinama na kojima su moguće sve gospodarske namjene – G i 
površinama infrastrukturnih sustava – IS; normativi gradnje određuju se prema posebnim propisima“  

Gdje su tu sortirnice i kompostane i centri za ponovnu upotrebu otpada? 
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9. Koliko je ukupno predviđeno reciklažnih dvorišta, na bazi čega i gdje su raspoređeni u Gradu 
Zagrebu? 
 

10. Koliko je ukupno predviđeno reciklažnih dvorišta u Gradu Zagrebu za građevinski otpad i gdje 
su raspoređena? 
 

11. Koliko je ukupno predviđeno kompostana i koje i gdje su lokacije predviđene za kompostane 
u Gradu Zagrebu? 
 

12. Koliko sortirnica ukupno predviđa GUP Grada Zagreba i gdje je predviđen njihov raspored?  
 

13. Koliko centra za ponovnu uporabu predviđaju izmjene GUP-a i koje su njihove lokacije? 
 

14. Koje objekte za recikliranje i ponovnu uporabu otpada predviđaju Izmjene GUP-a i koje su 
njihove lokacije? 

 
15. Zbog čega je prometnica u produžetku ulice Mije Haleuša prema jugu do CUPOVZ-a u 

podlogama prikazana kao izvedena, kad ona na to nije u naravi? 
 

16. Gdje je u GUP-u predviđena lokacija za odlagalište opasnog pepela kao produkta spaljivanja 
otpada iz spalionice? 
 

17. Koji su sve i gdje su predviđene lokacije za gospodarenje otpadom u GUP-u? 
 
 

18. Da li su se ovim izmjenama mijenjale zone i struktura vodozaštitnih područja? 
 

19. Zašto je u GUP-u ugrađena odredba o mogućnosti promjene svih zona ukoliko se pokažu 
stručno opravdanim? Temeljem kojeg propisa je ta odredba i što to „stručno opravdanim“ 
znači? 

 
20. Kojim aktom je i kada promijenjena granica građevinskog područja i zbog čega? 

 
21. Koje su lokacije, Izmjenama GUP-a i po čijem prijedlogu predviđene za obnovljive izvore 

energije i energetske i infrastrukturne koridore s njima u vezi i temeljem koje energetske 
strategije i dokumenata  grada Zagreba? 

 
22. Na temelju čega je planiran razmještaj i broj reciklažnih dvorišta? 
 
23. Gdje je iz zaštićenih objekata nestala škola u Resniku, I Resnik 48 i Crkva Uznesenja blažene 

djevice Marije Resnik? 
 
24.  Izmjene GUP-a ne služe poboljšanju kvalitete života i zdravlja građana u Gradu Zagrebu, pa 

i u segmentu gospodarenja otpadom, već su upravo suprotne tome i  pozitivnim propisima, 
kao i temeljnim vrijednostima iz Ustava RH. Zašto?  
 

25. Tko je dopustio i tko je odgovorna osoba za ovakav nezakoniti prijedlog uputi u proceduru 
donošenja? 

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

(datum) (podnositelj) 
 
 
 
 

 

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


