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1. Podaci o objavi i trajanju ponovne javne rasprave 

1.1. Mjesto održavanja ponovne javne rasprave 
Prijedlog plana izložen je javnom uvidu u vrijeme trajanja ponovne rasprave u prostorijama Općine Dubravica, 
Pavla Štoosa 3, 10293  Dubravica. 

1.2. Datum početka i trajanje javnog uvida u prijedlog plana 
Javni uvid u prijedlog plana održan je od 15.04.2019. do 25.04.2019., svakog radnog dana u vremenu od 8.00 
do 15.00 sati. 

1.3. Mjesto i datum javnog izlaganja 
Javno izlaganje prijedloga plana održano je 18.04.2019. u 12.00 sati u prostorijama Općine Dubravica. 

1.4. Rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju primjedbe na prijedlog plana 
Primjedbe na izloženi prijedlog plana mogu se davati do datuma zaključivanja javne rasprave, 25.04.2019. 

2. Popis pozvanih sudionika u javnoj raspravi prema posebnoj obavijesti 
Posebne obavijesti o održavanju javnog izlaganja nacrta plana poslane su na sljedeće adrese: 

1. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zageb 
2. Zagrebačka županija, Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72, 10 

000 Zagreb 
3. Županija Zagrebačka, Županijski ured za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, 

graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u Zaprešiću, Trg žrtava fašizma 1, 10290 Zaprešić 
4. Zagrebačka županija, Županijska uprava za ceste, Remetinečka 3, 10000 Zagreb 
5. Ministarstvo poljoprivrede,  Ulica Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb  
6. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, 10000 Zagreb 
7. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Zagrebu, Mesnička 49, 10000 Zagreb 
8. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, 

graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sarajevska cesta 7, 10000 Zagreb 
9. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava za prometnu infrastrukturu, Prisavlje 14, 10000 

Zagreb 
10. Ministarstvo gospodarstva, Uprava za industrijsku politiku, energetiku i rudarstvo, Ulica grada Vukovara 

78, 10000 Zagreb 
11. MUP PU Zagrebačka; Sektor upravnih inspekcijskih i poslova civilne zaštite; Inspektorat unutarnjih 

poslova; Petrinjska 30; 10000 Zagreb 
12. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, područni odjel Zagreb, Ksaverska cesta 109, 10000 Zagreb 
13. Hrvatske ceste, Sektor za studije i projektiranje, Vončinina 3, 10000 Zagreb 
14. Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, 10000 Zagreb 
15. HŽ Infrastruktura, Sektor razvoja i investicijskog planiranja, Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb 
16. Hrvatske vode, VGI za slivno područje Grada Zagreba, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb 
17. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma podružnica Zagreb, Vladimira Nazora 7, 10000 Zagreb 
18. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za razvoj, investicije i izgradnju, Služba za 

pripremu izgradnje i izgradnju, Kupska 4, 10000 Zagreb 
19. HEP-ODS, Sektor za razvoj, Gundulićeva 32, 10000 Zagreb 
20. HEP-ODS, Elektra Zagreb, Pogon Zaprešić, Ulica Bana Josipa Jelačića 14, 10290 Zaprešić 
21. Komunalno poduzeće Zaprešić d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Zelengaj 15, 10290 

Zaprešić 
22. Plinacro, Savska 88a, 10000 Zagreb 
23. HT Hrvatske telekomunikacije, Sektor za izgradnju, Folnegovićeva 5/V, 10000 Zagreb 
24. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 

Zagreb 
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3. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog 
plana prihvaćeni 
U javnoj raspravi su zaprimljena sljedeća očitovanja, prijedlozi i primjedbe koji su prihvaćeni: 
 

zahtjev br. 1.  
PODNOSITELJ: Hrvatski Telekom d.d., Odjel upravljanja elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom, 

Grupa za tehničku dokumentaciju i arhivu 
Oznaka: T43 50483784-19, od 23. travnja 2019. 
(urudžbirano 26. travnja 2019., KLASA: 350-01/18-01/2, URBROJ: 383-19-106) 

  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Hrvatski telekom dostavlja napomene i smjernice za potrebe razvoja elektroničke 
komunikacijske infrastrukture. 
Predlaže se usklađivanje prostorno-planske dokumentacije s Uredbom Vlade Republike 
Hrvatske o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane 
opreme, (NN 131/12) i Uredbom Vlade Republike Hrvatske o izmjenama uredbe o mjerilima 
razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 92/15) te 
svim aktualnim izmjenama. 
Predlaže se da cjeloviti tekst odredbi za provođenje glasi: 

• elektronička komunikacijska infrastruktura (EKI) i povezana oprema prema načinu 
postavljanja dijeli se na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu 
opremu na postojećim građevinama (antenski prihvat), i elektroničku komunikacijsku 
infrastrukturu i povezanu opremu na samostojećim antenskim stupovima, 

• za izradu grafičkog prikaza samostojećih antenskih stupova koriste se podaci iz 
Dodatka 2. „Objedinjeni plan razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture“ Uredbe  
Vlade Republike Hrvatske o izmjenama uredbe o mjerilima razvoja elektroničke 
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 92/15), 

• u grafičkom prikazu određena su područja planiranih zona elektroničke 
komunikacijske infrastrukture za smještaj samostojećih antenskih stupova u radijusu 
od 1000m do 3000m, kao i položaj aktivnih lokacija, koje predstavljaju EKI zone 
radijusa 100, 

• unutar zone elektroničke komunikacijske infrastrukture uvjetuje se gradnja 
samostojećeg antenskog stupa takvih karakteristika da može prihvatiti više 
operatora, 

• iznimno ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima 
takve karakteristike da može prihvatiti sve zainteresirane operatore (visina i sl.) 
dozvoljava se izgradnja nekoliko nižih stupova koji na zadovoljavajući način mogu 
pokriti planirano područje signalom, 

• ukoliko je unutar zone planirane elektroničke komunikacijske infrastrukture već 
izgrađen samostojeći antenski stup/stupovi, tada je moguće planirati izgradnju 
dodatnog stupa za ostale operatore/operatora, 

• Dopušteno je postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezabne 
opreme na postojećim građevinama (antenski prihvati) u skladu s posebnim 
uvjetima tijela i/ili osoba određenim posebnim propisima koji propisuje posebne 
uvjete gradnje, 

• antenski prihvati koji se postavljaju na postojeće građevine, ne planiraju se u 
dokumentima prostornog uređenja. 

  

ODGOVOR: PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA. 
Odredbe za provođenje dopunit će se u skladu s dostavljenim smjernicama. 

 

4. Obrazloženja o očitovanjima, prijedlozima i primjedbama sudionika u javnoj raspravi koji nisu 
prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni 
U javnoj raspravi nije bilo sudionika čija očitovanja, prijedlozi, primjedbe i zahtjevi nisu prihvaćeni ili su 
djelomično prihvaćeni. 
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5. Popis sudionika u javnoj raspravi čija očitovanja nisu sadržavala prijedloge i primjedbe 
U javnoj raspravi zaprimljena su sljedeća očitovanja nadležnih tijela koja nisu sadržavala prijedloge i primjedbe: 
 

zahtjev br. 2.  
PODNOSITELJ: Ministarstvo obrane; Uprava za materijalne resurse; Sektor za vojnu infrastrukturu; Služba 

za vojno graditeljstvo i energetsku učinkovitost 
KLASA: 350-02/18-01/30, URBROJ: 512M3-020201-19-7, od 15. travnja 2019. 
(urudžbirano 19. travnja 2019., KLASA: 350-01/18-01/2, URBROJ: 383-19-103) 

  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Na području obuhvata predmetnog plana nema zona posebne namjene niti drugih zahtjeva 
od važnosti za obranu. 

  

ODGOVOR: NEMA PRIMJEDBI 
 
zahtjev br. 3.  
PODNOSITELJ: Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije 

KLASA: 350-02/18-02/2, URBROJ: 238/1-126-19-13, od 24. travnja 2019. 
(urudžbirano 24. travnja 2019., KLASA: 350-01/18-01/2, URBROJ: 383-19-104) 

  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Ministarstvo nema primjedbi na prijedlog IV. Izmjena i dopuna PPUO Dubravica za ponovnu 
javnu raspravu. 

  

ODGOVOR: NEMA PRIMJEDBI 
 
zahtjev br. 4.  
PODNOSITELJ: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 

KLASA: 350-01/18-01/03, URBROJ: 526-02-02-01-01/2-19-5, od 16. travnja 2019. 
(urudžbirano 24. travnja 2019., KLASA: 350-01/18-01/2, URBROJ: 383-19-105) 

  

SAŽETAK 
ZAHTJEVA: 

Ministarstvo nema primjedbi na prijedlog IV. Izmjena i dopuna PPUO Dubravica za ponovnu 
javnu raspravu. 

  

ODGOVOR: NEMA PRIMJEDBI 
 

6. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe dani izvan 
određenog roka. 
U javnoj raspravi nije bilo sudionika čija su očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe dani izvan roka 
određenog u objavi javne rasprave. 
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Zaključak o utvrđivanju prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu – str. 1 
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Zaključak o utvrđivanju prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu – str. 2 
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Objava ponovne javne rasprave – str. 1 
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Objava ponovne javne rasprave – str. 2 
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Posebna obavijest o ponovnoj javnoj raspravi – str 1. 
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Posebna obavijest o ponovnoj javnoj raspravi – str 2. 
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Objava ponovne javne rasprave na web stranici Općine Dubravica 
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Objava ponovne javne rasprave na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 
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 Objava ponovne javne rasprave u „24“ sata 
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Zapisnik o javnom izlaganju 
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Popis prisutnih na javnom izlaganju 
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Očitovanje Ministarstva obrane 
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Očitovanje Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije 
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Očitovanje Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta 
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Očitovanje Hrvatskog Telekoma – str. 1 
 



IV. Izmjene i dopune PPUO Dubravica – Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi 

21 

 
 

Očitovanje Hrvatskog Telekoma – str. 2 
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Očitovanje Hrvatskog Telekoma – str. 3 
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Očitovanje Hrvatskog Telekoma – str. 4 
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Knjiga primjedbi 
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Knjiga primjedbi 
 


