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A. IZVJEŠĆE   
 
1. UVOD 
 
Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Lug u Samoboru (u daljnjem tekstu: 
Plan) utvrđena je temeljem Zaključka gradonačelnice o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja 
dijela naselja Lug u Samoboru (Klasa: 024-03/22-02/73, Urbroj: 238-27-04-02/03-22-16, Samobor, 08.veljače 
2023.). 

 

Javna rasprava o prijedlogu Plana objavljena je u Večernjem listu, na službenim web stranicama Ministarstva 
prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te Grada Samobora i na oglasnoj ploči Grada 
Samobora. 

 

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Lug u Samoboru bio je izložen na javni uvid od 13. 
veljače do 13. ožujka 2023. godine u prizemlju zgrade Gradske uprave Grada Samobora, na Trgu kralja 
Tomislava 5 u Samoboru. Elaborat Prijedloga Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Lug u Samoboru 
objavljen je na mrežnoj stranici Grada Samobora https://www.samobor.hr/dokumenti?catId=513. 

 

Tijekom javne rasprave u suradnji s Upravnim odjelom za gospodarstvo, razvoj i projekte Europske 
unije, izrađivač Plana održao je javno izlaganje dana 02. ožujka 2023. godine s početkom u 14:00 sati u 
Gradskoj vijećnici Grada Samobora na Trgu kralja Tomislava 5 u Samoboru. O javnom izlaganju vođen je 
zapisnik koji je sastavni dio ovog Izvješća o javnoj raspravi. 

 

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogli su se upisati u Knjigu primjedbi na javnom uvidu, u 
zapisnik na javnom izlaganju ili dostaviti poštom u razdoblju trajanja javne rasprave, zaključno do 13. ožujka 
2023. 

 

Sva mišljenja, primjedbe i prijedlozi koje su sudionici u javnoj raspravi dostavili u roku obrađeni su i sastavni 
su dio ovog Izvješća. 

 

U javnoj raspravi pristiglo je ukupno 5 primjedbi, mišljenja i prijedloga u roku, od kojih 4 prihvaćene te 1 
djelomično prihvaćena. 

 

Preslike mišljenja, primjedbi i prijedloga sastavni su dio Izvješća, ali se ne objavljuju. Originali se pohranjuju 
kod Nositelja izrade. 
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2. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI POSEBNOM 
OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI 
 
Sukladno članku 97. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) posebna 
pisana obavijest o javnoj raspravi upućena je na sljedeće adrese javnopravnih tijela: 
 

1.      Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 
         10000 Zagreb, 
2.  Ministarstvo kulture i medija RH, Konzervatorski odjel Zagreb, Mesnička 49, 10000 Zagreb, 
3.  Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Zagreb, 

Služba za prevenciju i pripravnost, Ksaverska cesta 109, 10000 Zagreb, 
4.  Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka, Sektor policije, Služba za sigurnost 

cestovnog prometa, Petrinjska 20, 10000 Zagreb, 
5.  Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za 
           zaštitu okoliša, Ul. Grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, 
6.  Zagrebačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i šumarstvo, Ulica Grada 
          Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, 
7.  Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, Remetinečka cesta 3, 10000 Zagreb, 
8.  Državni inspektorat, Sanitarna inspekcija, Podružnica Zagreb, Đure Basaričeka 4, 10432 Bregana, 
9.  Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII , 10000 Zagreb, 
10.  Hrvatske ceste, d.o.o., Sektor za pripremu , građenje i rekonstrukciju, Vončinina 3, 10000 Zagreb, 
11.  HEP – Hrvatski operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb, Gundulićeva 32, 10000 

Zagreb, 
12.  HOPS – Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Kupska 4, 10000 Zagreb, 
13.  Energo Metan d.o.o., Vlade Gotovca 2, 10430 Samobor, 
14.  Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1, 10000 Zagreb, 
15.  Odvodnja Samobor d.o.o., Ulica 151. samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor, 
16.  HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 

10000 Zagreb,  
17.  Grad Samobor, Upravni odjel za provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnju, Trg kralja 

Tomislava 5, 10430 Samobor, 
18.  Grad Samobor, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Trg kralja Tomislava 5, 
19.  Mjesni odbor Lug Samoborski, Lug Samoborski, 10432 Bregana, 
20.  Mjesni odbor Bregana, Braće Radića 9, 10432 Bregana 
 
Od sudionika pozvanih posebnom obavijesti očitovali su se:  
 

-  MUP, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Zagreb, 
Služba za prevenciju i pripravnost, Ksaverska cesta 109, 10000 Zagreb, 

- HEP – Hrvatski operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb, Gundulićeva 32, 10000 Zagreb, 
- HOPS – Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Kupska 4, 10000 Zagreb, 
- Odvodnja Samobor d.o.o., Ulica 151. samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor 
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3. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA SU MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I 
PRIMJEDBE PRIHVAĆENI 

 

URUDŽBENI ZAPISNIK 

OSTALI SUDIONICI 

M 2. 
HEP 

ELEKTRA ZAGREB 
Služba za realizaciju investicijskih projekata i pristup mreži 

M 3. 

MUP 
Ministarstvo unutarnjih poslova  

Ravnateljstvo civilne zaštite 
Područni ured civilne zaštite Zagreb 

M 4. 
HOPS  

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. 
Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom 

M 5. ODVODNJA SAMOBOR 
Odvodnja Samobor d.o.o. 

 
 
4. MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE SVIH SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI, 
KOJI SU PRIHVAĆENI TE KOJI NISU PRIHVAĆENI ILI SU DJELOMIČNO PRIHVAĆENI S 
RAZLOZIMA NEPRIHVAĆANJA 
 

URUDŽBENI ZAPISNIK – JAVNOPRAVNA TIJELA 

M 1. 
Klasa: 350-02/21-02/13 
Ur.broj: 238-27-03-01/03-23-41 
Datum: 8.3.2023. 

GRAD SAMOBOR  
Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte 

Europske unije  
DJELOMIČNO 

 
Mišljenje iz priloga od 

 
HAKOM 

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9 

 
Klasa: 350-05/22-01/232 
Ur.broj: 376-05-3-23-04 
Datum: 9.2.2023. 
 
Uvidom u dostavljenu dokumentaciju dajemo negativno mišljenje: 
U poglavlju 5.2. Uvjeti gradnje el.komunikacijske infrastrukture, članak 19.,stavak 11. navodite: „ Budući da je 
obuhvat Plana u sustavu EKI i povezane opreme, unutar područja obuhvata Plana nije omogućeno postavljanje 
baznih stanica na samostojeće antenske stupove niti na antenske prihvate na krovove zgrada.“ 
 
Navedni tekst je direktna zabrana u planiranju pružanja javne komunikacijske usluge putem elektomagnetskih 
valova, bez korištenja vodova. Također nije jasno što je to „sustav EKI“ kojim je obuhvaćeno ovo područje. 
Predmetni sporni tekst je potrebno brisati. Ako se radi isključivo o stambenoj zoni (vaš slučaj) nije potrebno 
predviđati (ali ni eksplicitno zabraniti postavljanje samostojećeg antenskog stupa, međutim postavljenje baznih 
stanica na postojećim građevinama svakako ne smije biti predmet zabrane.  
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Predlažemo vam da umjesto sporno teksta, u ove odredbe ubacite tekst iz zahtjeva HAKOM-a: 
 
„Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javne komunikacijske usluge putem 
elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, odrediti ovisno o pokrivenosti područja radijskim signalom svih 
davatelja usluga i budućim potrebama prostora, planiranjem postave osnovnih postaja i njihovih antenskih 
sustava na antenskim prihvatima na izgrađenim građevinama i rešetkastim i/ili jednocjevnim stupovima, bez 
detaljnog definiranja (točkastog označavanja) lokacija vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja 
radijskim signalom koji će se emitirati antenskim sustavima smještenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili 
stupove) uz načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatora gdje god je to moguće.“ 
 
 
Odgovor: Djelomično se  prihvaća. 

 
Naime, prema dostupnim podacima http://mapiranje.hakom.hr/hr-HR/PokretniOperateri#sthash.tMQFuh0j.dpbs, 
područje obuhvata Plana je već pokriveno elektroničkom komunikacijskom zonom EKZ-273 – Bregana, te se 
stoga unutar obuhvata Plana ne planira nova samostojeća antenska bazna postaja na stupovima, a što je u 
skladu s člankom 5. navedene Uredbe, naročito stavkom (6) i (7) s obzirom da se radi o građevinskom području 
isključivo stambene namjene – obiteljske strambene zgrade.  
 
Međutim, dodat će se u tekstualni dio da se iznimno Planom dopušta postavljanje antenskih prihvata na 
postojeće zgrade uz poštivanje najmanje udaljenosti 200 m od javne zelene površine s dječjim igralištem (Z1-D1), 
uz poštivanje uvjeta za njihovo postavljanje koji se utvrđuju sukladno uvjetima iz Prostornog plana Zagrebačke 
županije (članak 104.), a u cilju preventivne zaštite stanovništva.  
 

M 2. 

 
Oznaka: 4/01-1.1-4287/23- 
              2518/23 VŠ 
 

HEP 
ELEKTRA ZAGREB 

Služba za realizaciju investicijskih projekata i pristup 
mreži 

DA 

 
Mišljenje (sažetak):  
 
1. U zoni obuhvata nalazi se postojeća srednjenaponska i niskonaponska el.mreža. 
2. Postojeći el.mrežu u slučaju radova treba po potrebi zaštitit, dnosno izmaknuti u novu trasu, koja treba biti u 
neprometnoj površini. Sve zahvate na postojećoj elektroenergetskoj mreži treba riješiti projektom.  
3. Za eventualno premještanje i uklanjanje postojećih el.vodova i objekata treba zatražiti elektroenergetsko 
rješenje te naručiti radove od HEP-ODS d.o.o., Elektre-Zagreb.  
4. Troškove vezane za projektiranje i izvođenje premještanja postojeće el.mreže, kao i troškove popravka 
kvarova na el.vodovima koji bi eventualno nastali pri izvođenju građevinskih radova, dužan je snositi investitor.  
5. Ukoliko se u budućnosti pojavi novi potrošač s potrebom za velikom vršnom snagom, lokacija potrebne nove 
TS osiguravat će se unutar njegove parcele.  
6. Parcele potrebne za eventualnu izgradnju novih TS trebaju biti veličine min.7x5m, locirane uz prometnice.  
7. Pristupni put TS treba ispravno predvidjeti kako bi u svako doba dana bio omogućen prilaz kamionskom vozilu 
s ugrađenom dizalicom za dopremu energetskog transformatora i pripadajuće opreme.   
8. Tehnički uvjeti za opskrbu el.energijom planiranih objekata definirat će se elegtroenergetskim suglasnostima 
za svaki pojedini objekt u fazi ishođenja investicijsko – tehničke dokumentacije, a na temelju el.potreba.  
9. I javnoj neprometnoj površini s obje strane prometnica treba osigurati koridore min.širine 1 m za buduže 
srednjenaponske i niskonaponske el.vodove.  
10. U slučaju potrebe izgradnje novih 20/0,4 Kv TS, treba predvidjeti koridore za priključak istih na 
srednjenaponsku mrežu te koridore za nove el.vodove. 
11. Polaganje novih kao i prelaganje i eventualnu zaštitu ili izmicanje postojećih el.vodova treba preojektirati i 
izvesti prema „Tehničkim uvjetima za izbor i polaganje el.kabela nazivnog napona  1 Kv do 35 Kv“ – Prve izmjene 
i dopune (Bilten HEP-a br.130/03). 
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12. Na trasi el.kabelskih vodova nije dopuštena sadnja visokog raslinja te se u projektu uređenja okoliša ne mogu 
planirati drvoredi i slični nasadi unutar min.udaljenosti od 2m od najbližeg el.kabela u koridoru do najbližeg stabla.  
13. Pri projektiranju treba obratiti pozornost na min.dopuštene razmake između el.kabela i ostalih komunalnih 
intalacija.  
14. U skladu s člancima 69. i 70.Zakona o tržištu el.energije (NN 111/21), za polaganje novih el.vodova, kao i 
eventualno polaganje i zaštitu postojećih el.vodova nadležan je isključivo HEP-ODS, Elektra Zagreb. 
 
 
Odgovor: Prihvaća se, budući da je već na odgovarajući način bilo ugrađeno u Prijedlog Plana za javnu raspravu 
one odredbe koje su predmet Plana sukladno propisima na temelju kojih se donosi Plan. 
 

M 3. 
Klasa: 350-02/22-01/135 
Ur.broj: 511-01-363-23-6 
Datum: 7.3.2023. 

MUP 
Ministarstvo unutarnjih poslova 

Ravnateljstvo civilne zaštite 
Područni ured civilne zaštite Zagreb 

DA 

 
Mišljenje (sažetak):  
 
Mišljenja smo da je navedeni Prijedlog Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Lug izrađen u skladu s našim 
Zahtjevima za izradu, klasa: 350-02/22-01/135, urbroj 511-01-363-22-2, od 22.srpnja 2022. godine odnosno 
Procjenom rizika od velikih nesreća za područje Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora, broj 2/18).   
 
 
Odgovor: Prihvaća se konstatacija. 
 

M 4. 
Klasa: 700/23-07/127 
Ur.broj: 3-200-002-01/IV-23-02 
Datum: 01.03.2023. 

HOPS  
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. 

Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje 
imovinom 

DA 

 
Mišljenje (sažetak):  
 
Nakon obavljenog pregleda grafičkog i tekstualnog dijela Prijedlog Urbanističkog plana uređenja dijela naselja 
Lug, potvrđuje se da su u razmatranom području za kojega je pokrenut postupak, uvažene sve odrednice 
Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.d., a koje su prikazane u prostorno-planskom dokumentu višeg reda, 
a koji su bili definirani u prethodno ostvarenim dogovorima i dostavljenim očitovanjima HOPS-a Klasa: 700/22-
07/127, Ur.broj: 3-200-002-01/IV-23-02 od dana 01.03.2023.godine. 

 
 
Odgovor: Prihvaća se konstatacija. 
 

M 5. 

Klasa: 350-02/23-01/03 
Ur.broj: 238-27-181-04-01/01-
23-3 MO 
Datum: 13.03.2023. 

ODVODNJA SAMOBOR 
Odvodnja Samobor d.o.o. 

DA 

 
Mišljenje (sažetak):  
 
U grafičkom dijelu oznake 2C_VODOGODPODARSKI SUSTAV-ODVODNJA OTPADNIH VODA predlažemo da 
se u koridor puta oznake IS1-2 u duljini barem do polovine puta, planira razdjelni sustav javne odvodnje radi 
osiguranja tehničkih uvjeta priključenja za buduće zgrade koje bi se gradile na području S-ob, sjeverozapadno u 
dijelu sadašnjih k.č. 93, 92 KO Jazbina-Lug sjeverno iznad i južno ispod psješačke staze IS1-2.  
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Mišljenja smo da bi izgradnjom sustava javne odvodnje u dijelu pješačke staze, budućim investitorima osi 
osigurali prihvatljiviju odnosno nižu cijenu priključaka na sustav javne odvodnje u odnosu na cijenu priključka koji 
bi se prema prijedlogu plana morao izvoditi preklapanjem ulice i pješačke staze uz ulicu Bistrac. 

 
 
Odgovor: Prihvaća se. 
 

 
 

 
KNJIGA PRIMJEDBI – NEMA UPISANIH PRIMJEDBI 

 
 

 
 
B. DOKUMENTACIJA 
 

- ZAKLJUČAK GRADONAČELNICE O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA 
UREĐENJA DIJELA NASELJA LUG U SAMOBORU I UPUĆIVANJU NA JAVNU RASPRAVU 

- OGLAS OBJAVE JAVNE RASPRAVE („Večernji list“ od 10. veljače  2023. godine, Službene web 
stranice Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te Grada Samobora, 
Oglasna ploča Grada Samobora)  

- POSEBNA OBAVIJEST - POZIV O JAVNOJ RASPRAVI (TIPSKA) 
- ZAPISNIK S JAVNOG IZLAGANJA 
- DOKAZ O SUDJELOVANJU U JAVNOM IZLAGANJU  
- PRESLIKE MIŠLENJA, PRIJEDLOGA I PRIMJEDBI  
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ZAKLJUČAK GRADONAČELNICE O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA 
UREĐENJA DIJELA NASELJA LUG U SAMOBORU I UPUĆIVANJU NA JAVNU RASPRAVU 
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OGLAS OBJAVE JAVNE RASPRAVE  
 

„Večernji list“ od 10. veljače 2023. godine 
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Web stranica Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 
www.mpgi.hr 
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Web stranica Grada Samobora 
https://www.samobor.hr/grad  
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https://www.samobor.hr/grad/javna-rasprava-o-prijedlogu-upu-lug-n8590 
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Oglasna ploča Grada Samobora 
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POSEBNA OBAVIJEST - POZIV O JAVNOJ RASPRAVI (TIPSKA) 
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Dokaz o uručenoj pošiljci za HOPS – Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. 
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ZAPISNIK S JAVNOG IZLAGANJA 
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DOKAZ O SUDJELOVANJU U JAVNOM IZLAGANJU  
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PRESLIKE MIŠLENJA, PRIJEDLOGA I PRIMJEDBI  
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