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Odboru za prostorno uređenje 

Gradonačelniku Grada 

 

 Odbor za kontrolu na 26. sjednici, 3. srpnja 2019., razmotrio je Konačni prijedlog 

odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana 

grada Zagreba, što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba. 

U raspravi je zatraženo da se gradskim zastupnicima do predstojeće sjednice Gradske 

skupštine Grada Zagreba sazvane za 10. srpnja 2019. dostavi odgovor na pitanje koja je stručna 

podloga za naknadnu prenamjenu prostora Hipodroma i Velesajma nakon provedene javne 

rasprave. 

Zatražen je popis svih pravnih i fizičkih osoba čije su primjedbe iz javne rasprave 

prihvaćene, a omogućuju im veću komercijalnu iskoristivost odnosno prenamjenu prostora. 

Zatraženo je da se dostavi grafički prikaz gdje je predviđeno ili gdje je moguće graditi 

tzv. opasne infrastrukturne sadržaje: kompostane, centre za obradu otpada, centre za 

građevinski otpad, antene većih snaga i slično. 

Zatražena je sva službena korespondencija, odnosno sva pisana komunikacija od 

primjedbi do naknadnih konzultacija, pojašnjenja i sl. između Gradskog ureda za gospodarstvo, 

energetiku i zaštitu okoliša, Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada i Zavoda 

za prostorno uređenje Grada Zagreba koja se odnosi na postupak naknadne dopune GUP-a,  a 

radi se o Urbanističkom planu Novi Novi Zagreb u vezi s prostorom Hipodroma i Zagrebačkog 

velesajma. 

Zatraženo je da se dostavi grafički prikaz predloženih izmjena i dopuna u Generalnom 

urbanističkom planu grada Zagreba, odnosno da se označe sva područja na kojima se predlažu 

izmjene kako bi se one lakše mogle uočiti i razmotriti. 



Nakon rasprave Odbor za kontrolu većinom glasova (sa 5 glasova "za" i 4 glasa 

"protiv") zaključio je predložiti predlagatelju da povuče Konačni prijedlog odluke o izmjenama 

i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba zbog 

naknadnih izmjena te da ponovi javnu raspravu i da nakon provedene ponovljene javne 

rasprave na sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba uputi Konačni prijedlog odluke o 

izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba. 

 

 Nakon rasprave Odbor (sa 4 glasa "za" i 5 "protiv") nije podržao Konačni prijedlog 

odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana 

grada Zagreba. 

 

 Odbor svoje izvješće upućuje Odboru za prostorno uređenje, matičnom radnom tijelu 

za ovu točku dnevnog reda. 

 

 Izvjestitelj na sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba bit će gospodin Zvane 

Brumnić, dipl. ing., predsjednik Odbora. 
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