
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. 
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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 (9) u članku br. 44, koji glasi: 
„(9) Antenski prihvat mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.“ 
 
OBRAZLOŽENJE: 
Predlaže se zadržavanje teksta stavka 9, čl. 44, koji govori o minimalnoj visini antenskog prihvata (12m) u 
odnosu na sve građevine u krugu od 100m. 
Prijedlog kojim se ukida minimalna visina od 12m te ograničava uvjet samo na postojeće građevine otvorila bi 
mogućnost zloupotrebe na postojećim, ali i novim građevinama, čime bi sebitno pogoršala dosadašnja razina 
zaštite stanovništva od zračenja koje je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) klasificirala kao „ potencijalni 
karcinogen za ljude„ (Grupa 2B). 
Postojeće granice dopuštenih razina zračenja u Zagrebu, iako bitno niže od vrijednosti koje su propisane 
Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja MZ, još uvijek su višestruko više od granica u glavnim 
gradovima nekih EU članica (Pariz, Beč, Bruxelles...) 
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). 
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(datum) (podnositelj) 


