


















REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

GRAD'DUGO SELO 

Upravni odjel za prostorno uređenje, 
zaštitu okoliša, komunalno 
i stambeno gospodarstvo 

SRIJH>I\, 12. 8. 2020. I 24 SATA I 48-49 

KLASA: 350-02/17•01/13 
URBROJ; 238/07-06/01-20•114 

Dllgo Selo, 11.08.2020. 

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 
153/13., 65/17. i 39/19.) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela KLASA:350-02/17-01/13 
URBROJ: 238/07-01-06/01-20-112 od 11.8.2020. godine, Upravni odjel za 
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno l stambeno gospodarstvo Grada 
Dugog Sela, objavljuje 

li PONOVNU JAVNU RASPRAW 

PRIJEDLOGA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 

GRADA DUGOG SELA 

li ponovna Javna rasprava o prijedlogu Izmjene i dopune Prostornog plana uređe
nja Grada Dugog Sela provest će se u trajanju od 9 dana, odnosno od 20.8.2020. 
do 28.08.2020. godine. 
Tijekom trajanja ponovne javne rasprave, uvid u elaborat prijedloga Izmjene i 
dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela, može se izvršiti u Vijećnici 
Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1 i to svakim radnim danom od 
08 - 15 sati, te na službenim stranicama Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr„ 
Tijekom trajanja javne rasprave, održat će se javno izlaganje dana 27.8.2020. 
godine, sa početkom u 17:00 sati u vijećnici Grada Dugo Selo, Dugo Selo, Ulica 
Josipa Zorića 1. 
Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjene i dopune 
Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela građani, tijela, pravne osobe mogu 
dostaviti pismeno Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, 
komunalno i stambeno gospodarstvo, Dugo Selo, UI. Josipa Zorića 1, zaključno 
do 28.8.2020. godine. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog 
prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostor
nog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni. Prijedlozi i primjedbe koji 
nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz 
adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 

GRAD DUGO SELO 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          OBRAĐENE PRIMJEDBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RD. 
BR. 

PODNOSITELJ PRIMJEDBE PRIMJEDBA ODGOVOR I OBRAZLOŽENJE 

1. OIV 
ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o. 
Sektor za razvoj radijskih i prijenosnih mreža 
Ul. Grada Vukovara 269D, 
10000 ZAGREB 
 

Zahtjev za dopunom prema dostavljenim podatcima 
koridora mikrovalnih veza. 
 

Primjedba je usvojena. Koridori su prije 
javne rasprave bili ucrtani. 

2. HAKOM 
Hrvatska agencija za mrežne djelatnosti 
Ul. Roberta Frangeša Mihanovića 9, 
10110 Zagreb 
 

Nema primjedbi. 
 

MIŠLJENJE NA PLAN: 
KLASA: 350-05/18-01/40 
URBROJ: 376-05-3-20-08 
Zagreb, 24.kolovoza 2020. 

3. REPUBLIKA HRVATSKA 
MINISTARSTVO OBRANE ZAGREB 
Uprava za materijalne resurse 
Sektor za vojnu infrastrukturu 
Služba za vojno graditeljstvo i energetsku 
učinkovitost 

Trg Kralja Petra Krešimira IV 1,  
10000 Zagreb 
 

Nema primjedbi. MIŠLJENJE NA PLAN: 
KLASA: 350-02/18-01/25 
URBROJ: 512M3-020201-20-22 
Zagreb, 25.kolovoza 2020. 

4. HRVATSKE CESTE d.o.o. 
Sektor za pripremu, građenje i rekonstrukciju 
Odjel za strateško planiranje 
Vončinina ul. 3,  
10000 Zagreb 
 

Nema primjedbi. MIŠLJENJE NA PLAN: 
KLASA: 350-02/13-01/144 
URBROJ: 345-200-210-211/516-20-13/DB 
Zagreb, 21.kolovoza 2020. 

5. INA 
INDUSTRIJA NAFTE d.d. 
Istraživanje i proizvodnja nafte i plina 
Razrada polja 
Lovinčićeva 4, 
10000 Zagreb 

Nema primjedbi. MIŠLJENJE NA PLAN: 
ZNAK –  
Re: 001/50308575/24-08-20/1520-325/BK 
Zagreb, 24.kolovoza 2020. 



6. REPUBLIKA HRVATSKA 
MUP 
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE 
PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE 
ZAGREB 
Ksaverska cesta 109, 
10000 Zagreb 
 

Zahtjev da se u članku 41., iza naslova „Zaštita od 
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti“, točki 2., 
briše tekst, koji glasi: „važeći Pravilnik o metodologiji 
za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i 
spašavanja“, budući da je isti stavljen izvan snage. 
 

Primjedba se usvaja. 
 

7. HOPS d.o.o. 
Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i 
upravljanje imovinom 
Kupska 4, 
10000 Zagreb 
 

Očitovanjem je utvrđeno slijedeće: 

1. Uvidom u pogonsku i tehničku dokumentaciju 

Prijenosnog područja Zagreb, utvrđeno je da su 

postojeći visokonaponski objekti (DV) i postrojenja 

(TS) :  

• DV 110 kV TS Resnik-TS Dugo Selo 

• DV 110 kV TS Žerjavinec – TS Dugo Selo 

• DV 110 kV TS Dugo Selo – TS Križevci 

• TS 110/30 kV Dugo Selo 

     precizno ucrtani u kartografske prikaze prijedloga 
Izmjena i dopuna PPUG Dugog Sela te kvalitetno 

opisani i navedeni u tekstualnom dijelu Odredbi za 

provođenje Izmjena i dopuna istog prostorno 

planskog dokumenta, naslov 2.1.2. Građevine od 

važnosti za Županiju, čl. 7. 

2. Pregledom planske i projektne dokumentacije je 

utvrđeno da se u granicama Izmjena i dopuna 

prostornog plana uređenja Grada Dugo Selo ne 

planira izgradnja novih dalekovoda ili postrojenja 

napona 400, 220 i 110 kV. 

3. Uvidom u razvojne plansko - projektne dokumente 

HOPS d.o.o. Sektor za razvoj, priključenja, 
izgradnju i upravljanje imovinom, utvrđeno je da se 

odustalo od aktivnosti na realizaciji izgradnje 

planiranog dalekovoda naponske razine 110 kV 

po trasi postojećeg dalekovoda DV 35 kV TS Dugo 

Selo - TS Vrbovec. Odustajanjem od navedene 

građevine, HOPS d.o.o. odustaje od zadržavanja 

planirane trase dalekovoda u Prostorno planskim 

dokumentima Grada Dugog Sela. Navedeni 

Primjedba se usvaja. Svi zahtjevi u primjedbi 
su bili već uneseni u prethodnoj fazi izrade 
plana. 
 
NAPOMENA: Primjedba je pristigla izvan 
zakonskog roka za dostavu primjedbi. 
 



planirani dalekovod 110 kV obrisan je iz grafičkog 

prikaza i tekstualnog opisa Prostornog plana 

uređenja Zagrebačke županije, vidljivo iz 

kartografskog prikaza prijedloga VII. Izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Zagrebačke 

županije., karta br.2.1. Infrastrukturni sustavi. 

8.  MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I 
ODRŽIVOG RAZVOJA 

Zahtjev da se u grafičkom i tekstualnom dijelu Plana 
izmijeni naziv eksploatcijskog polja „Glinokop Dugo 
Selo“ u „Zapadno Glinište“. 

Primjedba se usvaja. 
 
NAPOMENA: Primjedba je pristigla izvan 
zakonskog roka za dostavu primjedbi. 
 

9. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 
Planinska 2a 
10000 Zagreb 

 MIŠLJENJE NA PLAN: 
KLASA: 350-02/20-01/407 
URBROJ: 525-11/0567-20-4 
Zagreb, 04. rujna 2020. 
 
NAPOMENA: Mišljenje je pristiglo izvan 
zakonskog roka za dostavu primjedbi, 
mišljenja. 
 

 
 

RD. 
BR. 

PODNOSITELJ PRIMJEDBE PRIMJEDBA ODGOVOR I OBRAZLOŽENJE 

1. Dujmović Dražen (op. Josip Dujmović) 
Obrove 25 
Vodice 
 

Uložio zahtjev da se k.č. 4587/2, k.o. Dugo Selo I 
ubaci u građevinsko područje naselja. 
 

Primjedba se ne usvaja. Nova mišljenja, 
prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog 
prostornog plana mogu se podnositi u 
ponovnoj javnoj raspravi samo u vezi s 
dijelovima prijedloga prostornog plana koji su 
u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni. 
 

2. GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o. 
Ivana Česmičkog 16, 
10000 Zagreb 
 

Uložio zahtjev da se u PPUG Dugo Selo vrati tekst u 
članku 9.a kakav je bio u konačnom prijedlogu 
IDPPUG Dugo Selo iz rujna 2019. godine.  
Prenamjena k.č. 2542 iz E5 u K. 
(Amandman 2 - odbijanje). 
 

Primjedba se ne usvaja.  
Na 23. sjednici Gradskog vijeća održanoj 27. 
veljače 2020. izglasan je amandman br. 2 – 
podnositelj KLUB HDZ i MB365, na konačni 
prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Grada Dugog Sela . 
 
Amandmanom se predlaže ukidanje 
predloženih promjena na području 
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eksploatacijskog polja TEMPO na kojem se 
iskapala i obrađivala ciglarska glina, odnosno 
ukidanje proširenja zone gospodarske i 
poslovne namjene zapadno od Rugvičke ulice 
na područje eksploatacijskog polja TEMPO.  
 
Člankom 91. stavkom 1.  Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Dugog Sela propisano 
je: 

 

(1) Amandman koji je podnesen u skladu s 

ovim Poslovnikom postaje sastavni dio 

prijedloga akta … 

 
Amandmanom se mijenjaju rješenja koja 
određena programskim polazištima iz Odluke 
o izradi prostornog plana te je sukladno tome 
provedena ponovna javna rasprava o 
prijedlogu plana sukladno članku 104. Zakona 
o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19, 98/19).  
 
Predloženi amandman je zakonit, provedena 
je zakonom predviđena procedura vezana za 
izmjene prostornog plana kojima se mijenjaju 
polazišta, a činjenica da je stranka koja je 
uložila prigovor nezadovoljna sadržajem 
izmjena nije od utjecaja na prihvaćenu 
izmjenu koju je amandmanom donijelo 
Gradsko vijeće. 

3. Draženko Gavranović 
Josipa Zorića 67A, Dugo Selo 
 
Siniša Gavranović 
Oštarijaševa 3, Dugo Selo 
 

Uložio zahtjev da se parcela na k.č. 1877 uvrsti u 
građevinsko područje naselja. 

Primjedba se ne usvaja. Nova mišljenja, 
prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog 
prostornog plana mogu se podnositi u 
ponovnoj javnoj raspravi samo u vezi s 
dijelovima prijedloga prostornog plana koji su 
u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni. 
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MIŠLJENJA SUDIONIKA U II PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU 

POZVANI POSEBNOM OBAVIJESTI O II PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI 

 
































