
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZVJEŠĆE 
 
O JAVNOJ RASPRAVI  
URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE LUKA 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Luka 1 izrađuje se temeljem Odluke o izradi 
Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Luka 1 Klasa: 350-02/13-20-2, ur.broj: 
238/39-01/001-13-2 donešena je 12. studenog 2009. g., te objavljena u Glasniku Zagrebačke 
županije broj 32/13. 
 
Zaključak o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Luka 1 
KLASA: 350-02/13-20/02, URBROJ:238/39-03-13-5 donešen je 07.prosinca 2013. godine. 
 
Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone 
Luka 1 objavljena je u Glasniku Zagrebačke županije br. 33/13, dnevnom tisku "24 sata" od 
10. prosinca 2013.g.. Obavijest je objavljena i na internet stranici Općine Luka, te na 
oglasnoj ploči Općine Luka.  
 
Javna rasprava trajala je od 18. prosinca 2013. do 16. siječnja 2014. godine. Prijedlog 
Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Luka 1, te knjiga primjedbi bili su u tijeku 
trajanja javne rasprave, izloženi na javni uvid u sjedištu Općine Luka, svakim radnim danom 
(osim subote) od 7:30-15:30 sati. 
 
Tijelima i osobama određenim posebnim propisima koja su dala zahtjeve (podaci, planske 
smjernice i propisani dokumenti) za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga, te 
tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na čiji djelokrug mogu 
utjecati predložena rješenja prostornog plana, dostavljene su, u skladu s člankom 87. 
Zakona o prostornom uređenju i gradnji, posebne obavijesti o javnoj raspravi.  
 
Pisani poziv za sudjelovanje upućen je slijedećim sudionicima: 
  

1. Zagrebačka Županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša – 
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, Ivana Lučića 2a/VI, Zagreb; 

2. Zagrebačka Županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša – 
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, Nova ulica 10, Zaprešić; 

3. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u 
Zagrebu, Mesnička 49, Zagreb; 

4. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, Zagreb; 
5. PU Zagrebačka, Inspektorat unutarnjih poslova, Odjel za zaštitu od požara i 

eksploziva, Petrinjska 30 Zagreb; 
6. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Ksaverska cesta 109, Zagreb; 
7. HEP ODS d.o.o., Elektra Zagreb, Pogon Zaprešić, Ulica bana Josipa Jelačića 14, 

Zaprešić; 
8. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Roberta Frangeša Mihanovića 

9, Zagreb; 
9. ”Zaprešić” d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Pavla Lončara 2, Zaprešić; 
10. ”Komus” d.o.o. za obavljanje energetskih djelatnosti u stečaju, Kolodvorska 18, Donja 

Stubica; 
11. Hrvatske ceste, Vončinina 3, Zagreb; 
12. Županijska uprava za ceste, Remetinečka cesta 3, Zagreb; 
13. Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb; 



14. Hrvatske Željeznice, HŽ infrastruktura, razvoj i investicijsko planiranje, Mihanovićeva 
12, Zagreb; 

15. Općina Jakovlje, Adele Sixta 2, Jakovlje; 
16. Antunović Bobcat d.o.o., Cehovska ulica 47, Varaždin; 
17. Žejinski Stanislava, Zagorska cesta 178, Luka. 

 
Javno izlaganje održano je 17. prosinca 2013. godine u 17:00 sati u sjedištu Općine Luka, 
Trg sv. Roka 1, Luka. 
 
Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana mogli 
su se podnositi upisom u knjigu primjedbi u sjedištu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Luka, Trg sv. Roka 1, Luka, upisom u zapisnik o javnom izlaganju i dostavom putem pošte 
na adresu Općina Luka, Jedinstveni upravni odjel, Trg sv. Roka 1, Luka. 
 
Sva očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koje su dali sudionici u javnoj raspravi u 
roku i na način određen Zakonom, obrađeni su i sastavni su dio ovog Izvješća. 
 
Pristigla su pisana očitovanja MUP, Inspektorata unutarnjih poslova i Hrvatskih cesti. U 
knjigu primjedbi upisana je primjedba Općine Luka. 
 



Zaprimljena očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe s obrazloženim odgovorima 
 
 

  Sudionik  Klasifikacijska oznaka  
 1. MUP, Policijska uprava zagrebačka, 

Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, 
Inspektorat unutarnjih poslova 

broj: 511-19-25/1-14985/1-2013 
Zagreb, 16. Prosinac 2013.g. 

  
ZAHTJEV 
"Dostavili smo Vam naše zahtjeve iz djelokruga zaštite od požara broj: 511-19-25/1-13790/1-2013 od 20. 
studenog 2013. godine. Ako ste prihvatili naše zahtjeve i unijeli u prijedlog Urbanističkog plana uređenja 
Gospodarske zone Luka 1, mi nemamo drugih zahtjeva." 
 

  
ODGOVOR/OBRAZLOŽENJE 
Svi zahtjevi su unešeni u prijedlog plana. 
 

 2. HRVATSKE CESTE d.o.o. 
 

Klasa: 350-02/2013-1/404, Broj: 345-322/428-2014-5, 
Zagreb 03. siječnja 2014.g. 

  
OČITOVANJE 
"Uvidom u dostavljeni Prijedlog UPU-a za predmetno utvrđeno je  da na području obuhvata plana nema 
postojećih niti planiranih državnih cesta te time nije potrebno ishoditi mišljenje i suglasnost Hrvatskih cesta 
d.o.o. 
Za priključak pristupne ceste UPU-a gospodarske zone Luka 1 s prijelazom preko rijeke Krapine na državnu 
cestu D1 potrebno je izraditi Idejno rješenje priključka i dostaviti Hrvatskim cestama d.o.o. na suglasnost.“ 
 

  
ODGOVOR/OBRAZLOŽENJE 
Prihvaća se. 

 
 3. Općina Luka 

 
Knjiga primjedbi

  
PRIMJEDBA 
"Predlažemo da se na površinama gospodarske – pretežito skladišne namjene (I3) onemogući izgradnja 
prostora za skladištenje, punjenje i prodaju plina, osim za potrebe maloprodaje plina na benzinskoj postaji. 
Onemogućiti gradnju građevina za smještaj radnika.“ 
 

  
ODGOVOR/OBRAZLOŽENJE 
Prihvaća se. 

 
 
 
Za izrađivača: Božidar Gorički dia Za nositelja izrade: Darko Kralj dr.vet.med. 



Prilozi: 
1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone 

Luka 1, KLASA: 350-02/13-20/02, URBROJ:238/39-03-13-5, 07. prosinac 2013. 
Godine 

2. Objava u dnevnom tisku i Glasniku Zagrebačke županije, objava na Internet stranici 
Općine Luka, posebna obavijest za javnu raspravu 

3. Zapisnik s javnog izlaganja 



 
 

ZAPISNIK SA JAVNOG IZLAGANJA 
 
 
Javno izlaganje održano je u prostorijama Općine Luka, Trg sv. Roka 1 u Luki s početkom u 
17,00 sati. 
 
PRISUTNI: 
Općina Luka – načelnik: g. Darko Kralj, predsjednik vijeća: Franjo Hlad 
AMG Studio d.o.o. – gđa. Zrinka Puhin,  
HEP – g. Mladen Božić, 
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Zaprešić – g. Robert Dujaković, 
Prigorski kaj – g. Darko Slukan 
 
Zapisničarka: gđa. Ružica Posavec 
 
 
Gđa. Puhin je ukratko upoznala prisutne s predviđenim zahvatima u obuhvatu Plana. 
Iznesen je prijedlog o izvedbi javnog parkirališta uz prilaznu prometnicu, koji je prihvaćen.  
 
G. Dujaković iznio je nekoliko primjedbi i mišljenja: 
- onemogućiti gradnju građevina za smještaj radnika, budući da je moguća zloupotreba 
predmetne definicije, 
- problem postojećih kanala  i odvodnje otpadnih voda riješiti prema posebnim uvjetima 
Hrvatskih voda 
- predvidjeti obnovljive izvore energije 
- visine objekata odrediti sukladno Prostornom planu. 
 
 
Javno izlaganje je završilo u 18,00 h. 
 
Luka, 17. prosinca 2013.g. 
 
 
 


