
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA GENERALNOGA URBANISTIČKOG PLANA GRADA ZAGREBA 
Ponovna javna rasprava od 31.srpnja do 14. kolovoza 2019. 

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe primaju se do 14. kolovoza 2019. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(ime i prezime) 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(točna adresa i poštanski broj) 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(OIB i kontakt) 

 
GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO 
PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA 
Sektor za prostorno i urbanističko planiranje 
Ulica Republike Austrije 18 
10000 ZAGREB 

 
PREDMET: Primjedba na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba 
 
Predlaže se zadržavanje teksta stavka (5) u članku br. 44, koji glasi: 
„(5) Postavljanje osnovnih postaja pokretne telekomunikacije na samostojeće antenske stupove omogućuje se 
unutar zona označenih sa G, K1, K2, I, IS i Z, ali na udaljenosti ne manjoj od visine stupa u odnosu na najbližu 
zonu stambene (S), mješovite (M, M1, M2) i javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i 
školske (D5). Smještaj samostojećih antenskih stupova moguć je i u zonama javne i društvene namjene, osim 
socijalne, predškolske i školske.“ 
 
OBRAZLOŽENJE: 
 
Predlaže se zadržavanje postojećih zona u kojima je moguće postavljati postaje pokretne telekomunikacije, 
bez dodavanja zone označene Z2 (javne zelene površine – gradske park šume), jer bi to otvorilo mogućnost 
devastacije gradskih park šuma, bitnih gradskih područja, koja svojim kvalitetama pružaju oplemenjivanje 
života i zdravlja ljudi, a osobito djece (pluća grada, okupljanje i rekreacija isl). 
Eventualno opravdanje da je izmjena članka 44. GUP-a nužna kako bi se „omogućio razvoj telekom mreže“ 
nameće pitanje zašto bi kriteriji i pravila, koja postoje u drugim europskim gradovima, uključujući i prostorno-
urbanističke za smještaj baznih stanica, ometali razvoj telekom mreže u Zagrebu, ako ne ometaju u navedenim 
gradovima? 
Očuvanje prirode i čovjekovog okoliša temeljno je ljudsko pravo i jedna od jedna je od najviših vrednota Ustava 
RH ( članak 3 Ustava RH). 
 
Ograničavanjem primjene dosadašnjih dopuštenih vrijednosti zračenja elektromagnetskih polja baznih stanica 
teleoperatera samo na područja vrtića, škola i zdravstvenih ustanova, bitno bi se pogoršala dosadašnja razina 
zaštite stanovništva od zračenja koje je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) klasificirala kao „ potencijalni 
karcinogen za ljude„ (Grupa 2B). 
 
Očuvanje prirode i čovjekovog okoliša temeljno je ljudsko pravo i jedna od jedna je od najviših vrednota Ustava 
RH ( članak 3 Ustava RH). 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(datum) (podnositelj) 


