




Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o  
Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-3 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grada 

 
 

1 
srpanj, 2022. 

1. PODACI IZ OBJAVE JAVNE RASPRAVE 

 Prijedlog II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-3 (u daljnjem tekstu Prijedlog plana) izrađuje 
se temeljem Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-3 (Službeni glasnik Grada Ivanić-
Grada br. 02/21, 3/22). Nositelj izrade Prijedloga plana je Grad Ivanić-Grad, a stručni izrađivač Prijedloga plana je 
Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu. 
 Temeljem članka 95. stavak (2) Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), 
Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je dana 23. lipnja 2022. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. Izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja UPU-3 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grada, KLASA: 024-05/22-11/67, 
URBROJ: 238-10-04-01/3-22-1, u daljnjem tekstu Zaključak. Temeljem članka 96. stavka (3) i (4) Zakona o prostornom 
uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te Zaključka Gradonačelnika, upravni odjel za komunalno 
gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu dana 28. lipnja 2022. objavljena je javna rasprava o 
Prijedlogu plana, koji sadržava Odredbe za provođenje, kartografski dio Plana te sažetak za javnost. 
 Sukladno članku 96. Zakona o prostornom uređenju, javna rasprava objavljena je dana 28. lipnja 2022. na 
mrežnoj stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, na mrežnoj stranici Grada Ivanić-
Grada, 28. lipnja 2022. u dnevnom tisku – 24 sata te oglasnoj ploči u zgradi Grada. 
 Javni uvid unutar javne rasprave trajao je od 1. srpnja 2022. do 15. srpnja 2022. g. U tom razdoblju pisani i 
kartografski dio Prijedloga plana bio je izložen u tiskanom obliku u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad, a 
u elektronskom obliku na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada. 
 Sukladno članku 99. Zakona o prostornom uređenju, Nositelj izrade organizirao je dana 7. srpnja 2022. javno 
izlaganje u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad, s početkom u 13,00 sati. O javnom izlaganju sačinjen je 
Zapisnik koji se nalazi u obveznim prilozima ovog Izvješća i sadrži popis nazočnih osoba za vrijeme trajanja javnog 
izlaganja. Izlaganju su prisustvovali predstavnici Grada Ivanić-Grada, odgovorni voditelj izrade Prijedloga plana 
Prof.dr.sc. Nenad Lipovac, u ime izrađivača Prijedloga plana. Za vrijeme izlaganja, Prof.dr.sc. Nenad Lipovac obrazložio 
je osnovne razloge za izradu ovog Plana. Nakon obrazlaganja, nije bilo nikakvih pitanja 
 Očitovanja, prijedlozi, mišljenja i primjedbe o Prijedlogu plana mogli su se predati u pismenom obliku najkasnije 
do 15. srpnja 2022. g.  
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1.1. ZAKLJUČAK gradonačelnika o utvrđivanju prijedloga plana za javnu raspravu  
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1.2. Tekst za objavu javne rasprave o prijedlogu plana  
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1.3. Objava javne rasprave u dnevnom tisku „24 sata“, 28. lipanj 2022. 
 

 

 
1.4. Objava javne rasprave na mrežnoj stranici Grada Ivanić-Grada, 28. lipnja 2022. 
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1.5. Objava javne rasprave na mrežnoj stranici Ministarstva prostornog uređenja, 
graditeljstva i državne imovine 28. lipnja 2022. 
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2.  PODACI O JAVNOM IZLAGANJU 
2.1. Zapisnik s javnog izlaganja s popisom nazočnih na javnom izlaganju o Prijedlogu plana 
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3.  SUDIONICI U JAVNOJ RASPRAVI – FIZIČKE I PRAVNE OSOBE 
Na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-3 zaprimljena niti jedna primjedba, prijedlog ili 
zahtjev. 
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4.  SUDIONICI U JAVNOJ RASPRAVI – JAVNOPRAVNA TIJELA 
 
Temeljem pismenog poziva javno-pravnim tijelima, na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-
3 pristigla su slijedeća očitovanja javno-pravnih tijela. 
 

…  
 
Na poziv odazvala su se samo slijedeća Javno-pravna tijela: 
06.  Hrvatske vode, Kutina 
14.  PLINACRO, Zagreb 
15.  INA, Zagreb 
16.  HAKOM, Zagreb 
17.  ODAŠILJAČI I VEZE, Zagreb 
21.  HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA, Zagreb 
       GRAD IVANIĆ-GRAD 
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…  
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5.  ODGOVORI NA ZAHTJEVE/PRIMJEDBE JAVNOPRAVNIH TIJELA 
 
    

06 Hrvatske vode, 
Zagreb 

Usklađenje UPU-a sa 
Zakonom o vodama, 
Strategijom upravljanja 
vodama, Višegodišnjim 
programima gradnje 2013-
2023., Planom upravljanja 
vodnim područjima za 
razdoblje 2016-2021, 
Strateškim studijama o 
utjecaju navedenih planova 
na okoliš. 

Zahtjev se prihvaća. Popis navedenih dokumenata i 
planova, kao i njihovih odredbi/smjernica biti će 
ugrađen u konačni prijedlog UPU-a. 

14 PLINACRO, Zagreb 
Izmijeniti tekst u poglavlju 
4.3.1, čl. 21, st. (2) prema 
zahtjevu (30,00 m lijevo i 
desno od osi plinovoda. 

Zahtjev se prihvaća. Navedeni tekst biti će 
promijenjen i u spomenutoj odredbi i u pisanom 
obrazloženju UPU-a. 

15 INA, Zagreb 
Izmijeniti tekst u čl. 13., 
stavak (9) i (10) te čl. 14. 
stavak (10). Na kartografski 
dio nemaju primjedbe 

Zahtjev se prihvaća. Navedene izmjene izvršit će se u 
spomenutim člancima(stavcima). 

16 HAKOM, Zagreb 
Potvrđuju da je Prijedlog 
UPU-a usklađen s njihovim 
zahtjevima 

 

17 OIV, Zagreb 
Dostavljaju popis radijskih 
koridora s koordinatama 
početnih i završnih točaka 

Niti jedan od koridora ne prelazi preko područja UPU-a. 

21 HOPS, Zagreb 
Potvrđuju da je Prijedlog 
UPU-a usklađen s njihovim 
zahtjevima 

 

 Grad Ivanić-Grad 

Traži se određena izmjena u opisu 
pojmova iz čl. 2, stavka (1), točke 11, 13, 
18 prema prijedlogu. 

Zahtjev se prihvaća. 

Traži se izmjena propisanog smjera 
parkirališnih mjesta, kako bi se omogućilo 
njihovo uređenje kroz propisanu projektnu 
dokumentaciju i uvjetima na terenu. 

Zahtjev se prihvaća. 

Traži se da se na kartografskom prikazu 
2.C. prikažu trase postojećih i planiranih 
lokalnih plinoopskrbnih vodova. 

Zahtjev se prihvaća. 

Traže da se na kartografskom prikazu 1. i 
2.A. razlikuje postojeća od planirane 
kolno-pješačke površine. 

Zahtjev se prihvaća. 

Provjeriti položaj postojećih 
plonoopskrbnih instalacija prema 
važećem UPU i prema podacima 
dobivenim od IVAPLIN. 

Zahtjev se prihvaća. 
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