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Republika Hrvatska 
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  Zvonimir Novosel, dipl. ing. 

 Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, komunalni sustav,  
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  Marijan Meštrić, dipl. ing. arh. – zamjenik pročelnice 
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 Direktor: 
  Zvonimir Kufrin, dipl. ing. arh. 
 

 Planerska skupina: 
  Zvonimir Kufrin, dipl. ing. arh. 
  Srna Krtak, mag. ing. prosp. arch.  

 Željka Đalto, mag. ing. arch. 
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URBING U~esnici u izradi Plana 

 
 
 

Županija: 

Zagreba~ka `upanija 

 Jedinica lokalne samouprave: 

Grad JASTREBARSKO  

 Naziv prostornog plana: 

Detaljni plan ure|enja  

„SJEVERNI DIO CENTRA JASTREBARSKOG“ 

VI. izmjene i dopune  

 Odluka predstavničkog tijela o izradi Plana: 

Službeni vjesnik  

Grada Jastrebarsko, br. 8/2015. 

Odluka predstavničkog tijela o donošenju Plana: 

Službeni vjesnik  

Grada Jastrebarsko, br. _/20__. 

 Ponovljena javna rasprava (datum objave): 

 

Dnevna tiskovina "24 sata",  

web stranice MGIPU i Grada Jastrebarsko  

(18. studeni 2018.) 

 

 

Ponovljeni javni uvid održan:  

 

Od 26. studenog do 03. prosinca 2018. 

(Javno izlaganje 28. studenog 2018.) 

 Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: 

 

 
 

M.P. 

Odgovorna osoba: 

 

 

Marijan Meštrić, dipl. ing. arh. 
vlastoručni potpis 

 Pravna osoba koja je izradila plan: 

URBING 

URBING, d. o. o. za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša, Zagreb, Av. V. Holjevca 20. 

 

 Pečat pravne osobe koja je izradila plan: 

 
 

M.P. 

Odgovorna osoba: 

 

 

Zvonimir Kufrin, dipl. ing. arh. 
ime, prezime i potpis 

 Koordinator plana: 

 

Zvonimir Kufrin, dipl. ing. arh. 
 

 Stručni tim u izradi plana: 

 

Zvonimir Kufrin, dipl. ing. arh.  

 
 

 

 

Željka Đalto, mag. ing. arch.  

Maja Martinec Čunčić, mag. ing. arch. 

 Pečat predstavničkog tijela: 

 
 
 

M.P. 
 

Predsjednica predstavničkog tijela: 

 

 

Željka Kovačić, prof. 
ime, prezime i  potpis 

 Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:  

 

 

Marijan Meštrić, dipl. ing. arh. 
ime, prezime i potpis 

 

Pečat nadležnog tijela: 

 
 

M.P. 
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URBING Sadr`aj 

 
 
 
SADRŽAJ 
 

 

 

0.  Opći dokumenti  
 
  Prilozi 

- Izvod iz sudskog registra za tvrtku URBING, d.o.o. Zagreb 

- Suglasnost Ministarstva Zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva 
za upis u sudski registar tvrtke URBING, d.o.o. Zagreb 

- Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i 
inženjera u graditeljstvu za odgovornu osobu u pravnoj osobi,  Zvonimir 
Kufrin, dipl. ing. arh. 

- Rješenje o imenovanju odgovornog voditelja izrade Nacrta prijedloga plana 

- Izjava odgovornog voditelja izrade Nacrta prijedloga plana 

 

1.  Tekstualni dio  
 
 Obrazloženje 
 
  Dokumentacija 

- Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja ”Sjeverni dio 
centra Jastrebarskog” ("Službeni vjesnik Grada Jastrebarsko" 8/15) 

- Izvješće o provedenoj Javnoj raspravi Prijedloga VI. izmjena i dopuna 
Detaljnog plana uređenja ”Sjeverni dio centra Jastrebarskog” 

- Izvješće o provedenoj ponovljenoj Javnoj raspravi Prijedloga VI. izmjena i 
dopuna Detaljnog plana uređenja ”Sjeverni dio centra Jastrebarskog” 

- Odluka o donošenju VI. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja ”Sjeverni 
dio centra Jastrebarskog” 

 

  Odluka o donošenju VI. Izmjena i dopuna Plana 
 
 

2.  Grafički dio   
 

  Korekcija kartografskih prikaza  MJ. 1:1.000 (izvodi VI.A, VI.B, VI.C, VI.D i VI.E): 
 

Karta 0. Temeljna geodetska podloga 
Karta 1. Postojeća namjena prostora  
Karta 2. Planirana namjena prostora 
Karta 3. Uvjeti za oblikovanje, korištenje i uređenje zemljišta 
Karta 4.  Prometne površine 

 
    



 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PRILOZI 

 

 

- Izvod iz sudskog registra za tvrtku URBING, d.o.o. Zagreb 

 

- Suglasnost Ministarstva Zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za upis u 
sudski registar tvrtke URBING, d.o.o. Zagreb 

 

- Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inženjera 
u graditeljstvu za odgovornu osobu u pravnoj osobi,  Zvonimir Kufrin, dipl. ing. arh. 

 

- Rješenje o imenovanju odgovornog voditelja izrade Nacrta prijedloga plana 

 

- Izjava odgovornog voditelja izrade Nacrta prijedloga plana 

 

     

 

   
 



 

 

Prilozi 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 
OBRAZLOŽENJE 
 
 
Odlukom o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Sjeverni dio centra Jastrebarskog" 
predviđena je izrada VI. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Sjeverni dio centra 
Jastrebarskog”. 
 
Tijekom primjene važećeg dokumenta prostornog uređenja DPU "Sjeverni dio centra Jastrebarskog" 
ukazala se potreba za izmjenama nekih elemenata Plana. To se u prvom redu odnosi na manje 
dopune i korekcije prometnog rješenja i to: 
 

- Korekcija VI.A koja obuhvaća stražnju stranu niza kuća uz Strossmayerov trg, gdje se planira 
proširenje parkinga uz uvažavanje postojećih kolnih pristupa objektima kao i osiguranje 
pristupa parceli kraj nove tržnice, 

- korekcija VI.B odnosi se na smanjivanje radijusa skretanja na dva mjesta uz Radničku ulicu 
obzirom da se na kontaktnim građevnim česticama izgrađeni objekti nalaze uz rub prometnice 
kao i ucrtavanje novoplaniranog križanja sa sjeverne strane, 

- korekcije VI.C odnose se na križanje Radničke ulice sa planiranim produžetkom Ulice Augusta 
Šenoe s ciljem maksimalnog respektiranja zatečenih vlasničkih odnosa, 

- korekcije VI.D obrađuju mjesto priključka planiranog slijepog odvojka na produžetku 
Zvonimirove ulice 

- i korekcije VI.E koje definiraju trasu priključka produžetka ulice Petra Svačića do priključenja 
na ulicu Vladka Mačeka i korekciju uvjeta građenja na parceli uz tu trasu. 

 
Nakon obrada primjedbi i zahtjeva zainteresiranih građana s prve Javne rasprave, konstatirano je da 
nije moguće donošenja kvalitetnog rješenja temeljem prispjelih dviju primjedbi kojim bi bile 
zadovoljene obje zainteresirane strane bez naknadnih konzultacija jer su pojedini zahtjevi međusobno 
kontradiktorni i djelomično u suprotnosti sa postojećim stanjem u prostoru i važećim planom. Stoga se 
predlaže usvajanje rješenja kojim se zadržava spoj Ulice kralja Zvonimira s planiranom Ulicom Kneza 
Domagoja ali se taj spoj izmiče prema istoku prema priloženoj skici iz zahtjeva 1., čime se zaobilazi 
postojeće izvedeno igralište.  

Obzirom da je s ovakvim rješenjem potrebno upoznati sve zainteresirane strane, neophodno je 
provesti ponovnu javnu raspravu kojom se to rješenje može prihvatiti ili predložiti drugačije ukoliko se 
korisnici prostora oko toga usuglase. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
DOKUMENTACIJA: 
 

 

- Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja ”Sjeverni dio centra 
Jastrebarskog” ("Službeni vjesnik Grada Jastrebarsko" 8/15) 

 

- Izvješće o provedenoj Javnoj raspravi Prijedloga VI. izmjena i dopuna Detaljnog plana 
uređenja ”Sjeverni dio centra Jastrebarskog” 

 

- Izvješće o provedenoj ponovljenoj Javnoj raspravi Prijedloga VI. izmjena i dopuna 
Detaljnog plana uređenja ”Sjeverni dio centra Jastrebarskog” 

 
- Odluka o donošenju VI. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja ”Sjeverni dio centra 

Jastrebarskog” 



 

 

ODLUKA O IZRADI VI. IZMJENA I DOPUNA 

 



 

 



 

 

 



 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI 
 

                    
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

  GRAD JASTREBARSKO 

Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove,  

gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni  

sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

Odsjek za komunalno i vodno gospodarstvo,  

prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

 

Povjerenstvo za praćenje javne rasprave Prijedloga  

VI. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja  

„Sjeverni dio centra Jastrebarskog“ 

 

Jastrebarsko, 23. siječnja  2018. 

 

IZVJEŠĆE 

 

o provedenoj Javnoj raspravi o Prijedlogu  

VI. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 

„Sjeverni dio centra Jastrebarskog“ 

 

Javni uvid Prijedloga VI. Izmjena i dopuna  Detaljnog plana uređenja „Sjeverni dio centra 

Jastrebarskog“  u Jastrebarskom održan je u trajanju od 8 dana i to od 9. do 16. siječnja 2018. u zgradi 

Grada Jastrebarskog, Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, 

komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ul. dr. F. Tuđmana 47/I. kat. 

 

Javno izlaganje održano je u vijećnici Grada Jastrebarskog, Trg Josipa Jurja Strossmayera 13, u srijedu, 

10. siječnja  2018. godine s početkom u 11.00 sati. 

 

Javni uvid oglašen je 17. prosinca 2017. u dnevnoj tiskovini „24 sata“ te na web stranicama 

Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Grada Jastrebarsko. 

 

Na javnom izlaganju bili su nazočni: 

 

- Marijan Meštrić, dipl. ing. arh., – voditelj Odsjeka za komunalno i vodno gospodarstvo, 

prostorno uređenje i zaštitu okoliša, predsjednik Povjerenstva za praćenje javne rasprave, 

- Mladen Lončarić, dipl. ing. građ., viši savjetnik u Odsjeku za komunalno i vodno gospodarstvo, 

prostorno uređenje i zaštitu okoliša - član Povjerenstva za praćenje javne rasprave,  

- Zvonimir Kufrin, dipl. ing. arh., odgovorni planer tvrtke “URBING” d.o.o., autor plana, 

- Pešut Hrvoje, Montcogim - Plinara d.o.o. 

-  Stjepan Žuti 

- Dragutin Štetner 

- Tihomir Štetner 

- Bene Ivana, zapisničarka 

 

Popis prisutnih je u privitku. 



 

 

  

Sjednica Povjerenstva za praćenje javne rasprave u sastavu: 

- Marijan Meštrić, dipl. ing. arh. – voditelj Odsjeka za komunalno i vodno gospodarstvo, 

prostorno uređenje i zaštitu okoliša, - predsjednik, 

- Mladen Lončarić, dipl. ing. građ.- viši savjetnik u Odsjeku za komunalno i vodno gospodarstvo, 

prostorno uređenje i zaštitu okoliša - član,  

 

dopunjena s predstavnikom izrađivača plana: 

- Zvonimir Kufrin, dipl. ing. arh. – direktor tvrtke “URBING” d.o.o. 

 

održana je u utorak, 23. siječnja 2018. u prostorijama Grada Jastrebarskog.  

 

Na Sjednici je konstatirano da je tijekom Javnog uvida upućeno nekoliko primjedbi i prijedloga od 

strane zainteresiranih građana i javnopravnih tijela (u privitku) dok tijekom samog javnog izlaganja na 

plan nije upućena ni jedna primjedba već su samo tražena dodatna obrazloženja. 

 

Analizom prispjelih zahtjeva javnopravnih tijela utvrđeno da je potrebno obraditi jedino zahtjev 

Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Zagrebačka, Sektora upravnih i inspekcijskih 

poslova, Inspektorata unutarnjih poslova pa se u tom smislu dopunjuju Odredbe za provođenje. Ostali 

zahtjevi ili izražavaju suglasnost s Planom ili se ne odnose na obuhvaćeni prostor (HEP). 

 

Što se tiče zahtjeva zainteresiranih građana, konstatirano je da nije moguće donošenje kvalitetnog 

rješenja temeljem prispjelih dviju primjedbi kojim bi bile zadovoljene obje zainteresirane strane bez 

naknadnih konzultacija jer su pojedini zahtjevi međusobno kontradiktorni i djelomično u suprotnosti sa 

postojećim stanjem u prostoru i važećim planom. Stoga se predlaže usvajanje rješenja kojim se 

zadržava spoj Ulice kralja Zvonimira s planiranom Ulicom Kneza Domagoja ali se taj spoj izmiče 

prema istoku prema priloženoj skici iz zahtjeva 1., čime se zaobilazi postojeće izvedeno igralište.  

 

Obzirom da je s ovakvim rješenjem potrebno upoznati sve zainteresirane strane, neophodno je provesti 

ponovnu javnu raspravu kojom se to rješenje može prihvatiti ili predložiti drugačije ukoliko se 

korisnici prostora oko toga usuglase. 

 

 

Povjerenstvo za praćenje javne rasprave: 

- Marijan Meštrić, dipl. ing. arh., - predsjednik, v. r. 

- Mladen Lončarić, dipl. ing. građ.,- član, v. r. 

Predstavnici izrađivača plana, 

- Zvonimir Kufrin, dipl. ing. arh., v. r. 



 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ PONOVLJENOJ JAVNOJ RASPRAVI 
 

                    
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

  GRAD JASTREBARSKO 

Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove,  

gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni  

sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

Odsjek za komunalno i vodno gospodarstvo,  

prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

 

Povjerenstvo za praćenje ponovljene javne rasprave Prijedloga  

VI. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Sjeverni dio centra Jastrebarskog“ 

 

Jastrebarsko, 07. prosinca  2018. 

 

IZVJEŠĆE 

 

o provedenoj ponovljenoj Javnoj raspravi o Prijedlogu  

VI. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 

„Sjeverni dio centra Jastrebarskog“ 

 

Ponovljeni Javni uvid Prijedloga VI. Izmjena i dopuna  Detaljnog plana uređenja „Sjeverni dio centra 

Jastrebarskog“  u Jastrebarskom održan je u trajanju od 8 dana i to od 26. studenog do 03. prosinca 

2018. u zgradi Grada Jastrebarskog, Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, komunalni sustav, 

prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ul. dr. F. Tuđmana 47/I. kat. 

 

Javno izlaganje održano je u vijećnici Grada Jastrebarskog, Trg Josipa Jurja Strossmayera 13, u srijedu, 

28. studenog  2018. godine s početkom u 13.00 sati. 

 

Javni uvid oglašen je 18. studenog 2018. u dnevnoj tiskovini „24 sata“ te na web stranicama 

Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Grada Jastrebarsko. 

 

Na javnom izlaganju bili su nazočni: 

 

- Marijan Meštrić, dipl. ing. arh., – voditelj Odsjeka za komunalno i vodno gospodarstvo, 

prostorno uređenje i zaštitu okoliša, predsjednik Povjerenstva za praćenje javne rasprave, 

- Zvonimir Kufrin, dipl. ing. arh., odgovorni planer tvrtke “URBING” d.o.o., autor plana, 

- Marin Del Toso, HEP ODS doo, Elektra Karlovac 

- Tihomir Štetner 

- Jelena Ivanković 

- Zvonimir Ivančić 

- Sonja Pukšar, zapisničarka 

 

Evidencija prisutnih je u privitku. 

  

Sjednica Povjerenstva za praćenje javne rasprave u sastavu: 



 

 

- Marijan Meštrić, dipl. ing. arh. – Zamjenik pročelnice Upravnog odjela za imovinsko-pravne 

poslove, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,  

- Zvonimir Kufrin, dipl. ing. arh. – Odgovorni voditelj izrade Plana 

 

održana je u utorak, 04. prosinca 2018. u prostorijama Grada Jastrebarskog.  

 

Konstatirano da je tijekom Javnog uvida nije bilo primjedbi i prijedloga od strane zainteresiranih 

građana i javnopravnih tijela a ni tijekom samog javnog izlaganja na plan nije upućena ni jedna 

primjedba već su samo tražena dodatna obrazloženja. 

 

Osoba odgovorna za praćenje javne rasprave: 

- Marijan Meštrić, dipl. ing. arh., v. r. 

Predstavnik izrađivača plana, 

- Zvonimir Kufrin, dipl. ing. arh., v. r. 

 

 

 

U Jastrebarskom  07. prosinca 2018.  



 

 

NACRT ODLUKE O DONOŠENJU VI. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG 
PLANA UREĐENJA "SJEVERNI DIO CENTRA JASTREBARSKOG" 
 

N A C R T 
Na temelju članaka 109. stavka 4., članka 110. stavka 3. i članka 111. stavka 1. Zakona o prostornom 
uređenju ("Narodne novine" br. 153/13 i 65/17), članka 32. Statuta Grada Jastrebarskog ("Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“, br. 1/18) i Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarskom ("Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog", br. 
4/18), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog, na svojoj __. sjednici održanoj __. ______ 2019. donosi 
 
 

ODLUKU 

 

o donošenju VI. Izmjena i dopuna 

Detaljnog plana uređenja „Sjeverni dio centra Jastrebarskog“ 

u Jastrebarskom 

 
 

Članak 1. 

 
Donose se VI. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja „Sjeverni dio centra Jastrebarskog“ u 

Jastrebarskom. 
 

Članak 2. 

 
Elaborat VI. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Sjeverni dio centra Jastrebarskog“ u 

Jastrebarskom izradila je tvrtka „URBING“, d.o.o. za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša, 
Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 20. 
 

Članak 3. 

 
Elaborat VI. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Sjeverni dio centra Jastrebarskog“ 

sastoji se od knjige s tekstualnim i grafičkim dijelovima Plana slijedećeg sadržaja: 
 Opći dokumenti 
 Tekstualni  dio: 

  Obrazloženje 

   Dokumentacija 
 Odluka o donošenju VI. izmjena i dopuna DPU „Sjeverni dio centra Jastrebarskog" 

 Grafički dio:  
 Korekcija kartografskih prikaza mj. 1:1.000 (izvodi VI.A, VI.B, VI.C, VI.D i VI.E): 

 Karta 0. Temeljna geodetska podloga 
 Karta 1. Postojeća namjena prostora  
 Karta 2. Planirana namjena prostora 
 Karta 3. Uvjeti za oblikovanje, korištenje i uređenje zemljišta 
 Karta 4.  Prometne površine 

  

Članak 4. 

 
Grafički dijelovi elaborata Detaljnog plana uređenja „Sjeverni dio centra Jastrebarskog“ 

("Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog" broj 7/95, 5/01, 6/06, 02/10, 7/11 i 2/13) zamjenjuju se 
dijelovima koji su u ovim V. izmjenama i dopunama obuhvaćeni prostorom s oznakama A, B, C, D i E 
pa u tim dijelovima prestaju važiti.  
 

Članak 5. 

 
(1) Elaborat VI. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Sjeverni dio centra Jastrebarskog“ 

u Jastrebarskom izrađen je u 6 (šest) izvornika potpisanih i ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada 
Jastrebarskog. 



 

 

 
(2) Jedan izvornik čuva se u pismohrani Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog, a po jedan 

izvornik zajedno s ovom Odlukom dostavlja se slijedećim naslovima: 
● Upravnom odjelu za imovinsko-pravne poslove, komunalni sustav, prostorno uređenje i 

zaštitu okoliša Grada Jastrebarskog,  
● Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije – 

Ispostavi Jastrebarsko, 
● Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, 
● Zavodu za prostorno uređenje Zagrebačke županije i 
●  Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja. 

 

Članak 6. 

 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku Grada 

Jastrebarskog“. 
 
 
KLASA:  _________________     
URBROJ:  _________________     
Jastrebarsko,  __. _________ ____.  

     
                                                                                                    Predsjednica Gradskog vijeća  
                                                                                                          Grada Jastrebarskog 
                                                                                                           Željka Kovačić, prof 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Korekcija kartografskih prikaza mj. 1:1.000 PRILOG 
  

 
  Djelomična korekcija kartografskih prikaza   MJ. 1:1.000: 

 
Karta 0. Temeljna geodetska podloga 
Karta 1. Postojeća namjena prostora  
Karta 2. Planirana namjena prostora 
Karta 3. Uvjeti za oblikovanje, korištenje i uređenje zemljišta 
Karta 4.  Prometne površine 
 
 (izvodi VI.A, VI.B, VI.C, VI.D i VI.E): 
 


