
       
Zagreb, 01. listopada 2019. godine 
 

Hrvatska komora arhitekata, Ulica grada Vukovara 271/2, Zagreb 

Udruženje hrvatskih arhitekata, Trg bana J. Jelačića 3/1, Zagreb 

Udruga hrvatskih urbanista, Ulica grada Vukovara 271/II, Zagreb 

Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata, Meksička 1, Zagreb 

Društvo arhitekata Zagreba, Trg bana J. Jelačića 3/1, Zagreb 

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fra Andrije Kačića Miošića 26, Zagreb 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 

Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja 
Ulica Republike Austrije 20 

10000 Zagreb 

 

Predmet:  Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba, stavovi stručnih institucija 
 
Poštovani, 

U postupku izrade i donošenja Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba ("Službeni 
glasnik Grada Zagreba" br. 16/07, 8/09, 7/13, 9/16, 12/16-pročišćeni tekst)-u daljnjem tekstu-GUP, stručna 
udruženja i ustanove iz područja arhitekture i urbanizma ovim putem dostavljaju na uvid: 

- primjedbe i prijedloge podnesene u postupku ponovne javne rasprave o Prijedlogu izmjena i dopuna 
GUP-a,  

- ključne primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna GUP-a - skraćeni prikaz, 
- zahtjev za dostavom Izvješća o provedenoj ponovnoj javnoj raspravi upućen 03.rujna 2019.g. Uredu 

gradonačelnika Grada Zagreba, 
- rješenje Ureda gradonačelnika Grada Zagreba o odbacivanju zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup 

informacijama od 10. rujna 2019.g., iz razloga što tijelo javne vlasti ne raspolaže tekstom Izvješća 

Iako je izdavanje suglasnosti na Konačan prijedlog izmjena i dopuna GUP-a, temeljem odredbi čl. 108. Zakona o 
prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) u nadležnosti Ministarstva, 
smatramo nužnim upoznati Vas s ključnim stavovima i aktivnostima stručnih institucija vezanih za postupak 
izrade i donošenja izmjena i dopuna GUP-a, iznimno važnog dokumenta kojim se određuje daljnji prostorni 
razvoj, identitet i slika grada Zagreba. 

 
S poštovanjem, 
 
Udruženje hrvatskih arhitekata  

Maja Furlan Zimmermann, predsjednica 

 

 

Hrvatska komora arhitekata 

Željka Jurković, predsjednica 

 

 

Udruga hrvatskih urbanista  

Sandra Jakopec, predsjednica 

Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata 

Mario Jukić, predsjednik 

 

 

Društvo arhitekata Zagreba 

Tihomil Matković,  predsjednik 

 

 

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

Prof. dr.sc. Krunoslav Šmit, dekan 


