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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA RUGVICA 

Trg J. Predavca 1 

10370 RUGVICA 

 

KLASA: 023-01/15-01/327 

URBROJ: 238/26-15-16 

Rugvica, 23. prosinca 2015. godine 

 

 Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), 
Jedinstveni upravni odjel Općine Rugvica, kao nositelj izrade, zajedno s odgovornim voditeljem 
izrade V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rugvica, izradio je 
 

I Z V J E Š Ć E 

 

o provedenoj Javnoj raspravi o Prijedlogu 

V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rugvica 

 

 

  Na temelju čl. 95. st. 2. Zakona o prostornom uređenju, načelnik Općine Rugvica 

donio je Zaključak o utvrđivanju Prijedloga V. Izmjena i dopuna Plana za javnu raspravu (KLASA: 

023-01/15-01/327, URBROJ: 238/26-15-10 od 18. studenog 2015.). Zaključak se nalazi u privitku 

(Privitak 1.) i sastavni je dio ovog Izvješća. 

 
 Na temelju čl. 96. Zakona o prostornom uređenju, nositelj izrade objavio je Javnu raspravu o 
Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Plana u dnevnom tisku - „Jutarnji list“ od 23 studenog 2015., te na 
mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (www.mgipu.hr) i Općine 
Rugvica (www.rugvica.hr). Javna rasprava trajala je 8 dana, od 01. prosinca - 08. prosinca 2015. 
godine. Tekst objave javne rasprave (KLASA: 023-01/15-01/327, URBROJ: 238/26-15-11 od 19. 
studenog 2015.), kao i preslike objavljenih oglasa, nalaze se u privitku (Privitak 2.) i sastavni je dio 
ovog Izvješća. 
 
 U skladu s čl. 97 Zakona o prostornom uređenju, nositelj izrade dostavio je i posebnu pisanu 
obavijest o javnoj raspravi javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima koja su dala ili su 
trebala dati zahtjeve za izradu V. Izmjena i dopuna Plana (KLASA: 023-01/15-01/327, URBROJ: 
238/26-15-13 od 20. studenog 2015.): 
 

1. Ministarstvo zašite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, Zagreb, 

2. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica grada Vukovara 78, 

Zagreb, 

3. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, 

4. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Trg kralja P. Krešimira IV 

br.1, Zagreb, 

5. Ministarstvo obrane RH, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu 

okoliša, Sarajevska cesta 7, Zagreb, 

6. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel, 

7. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava za prometnu infrastrukturu, Prisavlje 14, 

Zagreb, 

8. Ministarstvo gospodarstva, Uprava za industrijsku politiku, energetiku i rudarstvo, Ulica grada 

Vukovara 78, Zagreb, 

9. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova 

civilne zaštite, Inspektorat unutarnjih poslova, Petrinjska 30, 

10. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Zagreb, Odjel za zaštitu 

i spašavanje, Nehajska S, Zagreb, 

11. HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., Širolina 4, Zagreb; 

12. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivno područje Grada Zagreba, Zagreb, Ulica grada 

Vukovara 220; 

13. HEP Elektra Zagreb, Pogon Dugo Selo, Domobranska 14 a, Dugo Selo, 

http://www.mgipu.hr/
http://www.rugvica.hr/
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14. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb, 

15. Hrvatska elektroprivreda, Sektor za razvoj, Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, 

16. DUKOM d.o.o., J. Zorića 72, Dugo Selo, 

17. DUKOM-PLIN d.o.o., J. Zorića, Dugo Selo, 

18. Županijska uprava za ceste, Remetinečka 3, Zagreb, 

19. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Jurišićeva B, Zagreb, 

20. Hrvatski Telekom d.d., Odjel za upravljanje dokumentacijom, energetsko strojarskom mrežnom 

infrastrukturom, Slavonska avenija 6jVIII, Zagreb, 

21. PLINACRO d.o.o. za transport i trgovinu prirodnim plinom, Savska cesta 88a, Zagreb, 

22. INA d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Sektor istraživanja i proizvodnje NIP za JIE, Služba za 

odnose s državnom i lokalnom upravom za IPNP, Avenija V. Holjevca 10, Zagreb, 

23. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma, Podružnica Zagreb, Vladimira Nazora 7, Zagreb, 

24. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma, Podružnica Dugo Selo, Mihanovićeva S, Dugo Selo, 

25. MJESNI ODBORI, 

26. Grad Dugo Selo, 

27. Grad Velika Gorica, 

28. Grad Zagreb, 

29. Grad Ivanić Grad, 

30. Općina Brckovljani, 

31. Općina Orle. 

 U privitku dopisa posebne pisane obavijest o javnoj raspravi javnopravnim tijelima je 
dostavljen i digitalni zapis na CD-u, u pdf formatu, elaborata Prijedloga V. Izmjena i dopuna Plana. 
Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi dostavljena javnopravnim tijelima se nalazi u privitku 
(Privitak 3.) i sastavni je dio ovog Izvješća. 
 
 U razdoblju trajanja javne rasprave, Prijedlog V. izmjena i dopuna Plana bio je stavljen na 
javni uvid u prostorijama Općine Rugvica i na mrežnim stranicama Općine Rugvica. 
 
 Javno izlaganje Prijedloga V. izmjena i dopuna Plana održano je 07. prosinca 2015. godine 
u 13,00 sati u prostoru vijećnice Općine Rugvica, Trg J. Predavca 1 u Rugvici. Na javnom izlaganju 
nije bilo mišljenja, prijedloga ili primjedbi na  Prijedlog V. izmjena i dopuna Plana. Zapisnik s javnog 
izlaganja i popis prisutnih nalazi se u privitku (Privitak 4.) i sastavni je dio ovog Izvješća. 
 
 Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog V. izmjena i dopuna Plana mogla su se izjaviti 
usmeno u zapisnik u tijeku javnog izlaganja, upisati u knjigu primjedbi ili dostaviti u pisanom obliku 
na adresu: Općina Rugvica, Jedinstveni upravni odjel, Trg J. Predavca, 10370 Rugvica zaključno do 
08. prosinca 2015. godine. 
 
 U roku navedenom u objavi javne rasprave, na adresu nositelja izrade mišljenja, prijedloge i 
primjedbe podnijelo je 4 podnositelja. Isti podnositelj (Plinacro d.o.o.) ponovio je primjedbu koju je 
dostavio u pisanom obliku poštom, upisom iste u knjigu primjedbi. Izvan roka za dostavu mišljenja, 
prijedloga i primjedbi dostavljeno je 5 mišljenja javnopravnih tijela koja su također razmotrena. 
 
 Sukladno članku 102. Zakona, odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade obradio je 
mišljenja, prijedloge i primjedbe koje su sudionici u javnoj raspravi dali u roku i pripremio ovo 
Izvješće na način određen člankom 103. Zakona. 

 

U nastavku se daje tabelarni prikaz pristiglih mišljenja, prijedloga i primjedbi koje su 

podijeljene prema načinu podnošenja na sljedeći način:  

1. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe dostavljeni poštom u određenom roku - Tablica 1, 

2. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe dostavljeni poštom nakon određenog roka – Tablica 2, 

3. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe upisane u knjigu primjedbi - Tablica 3. 

 

Na kraju se, nakon tabelarnih prikaza, a u skladu s člankom 103. Zakona, daje pregled 

sudionika u javnoj raspravi u odnosu na obrađene primjedbe, na sljedeći način: 

A. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog V. 

Izmjena i dopuna Plana prihvaćeni; 

B. Popis sudionika u javnoj raspravi čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog V. 

Izmjena i dopuna Plana nisu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni. 
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PRIKAZ PRISTIGLIH MIŠLJENJA, PRIJEDLOGA I PRIMJEDBI NA 

PRIJEDLOG V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA  

OPĆINE RUGVICA U JAVNOJ RASPRAVI 

 

 

 TABELARNI PRIKAZ PRISTIGLIH MIŠLJENJA, PRIJEDLOGA I PRIMJEDBI 

 

 

TABLICA 1: OČITOVANJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE DOSTAVLJENI POŠTOM U ROKU NOSITELJU 

IZRADE 

 

1. PODNOSITELJ: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, 
lovstva i drvne industrije,  
Ul. grada Vukovara 78, Zagreb, 

Zaprimljeno: 03.12.2015. 

Klasa:  

Ur.broj: 

1.1 Mišljenje/ 

prijedlog/ 

primjedba 

Daje se pozitivno prethodno mišljenje. 

1.1 Odgovor: 

 

Prihvaća se. 

2. PODNOSITELJ: Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni 
ured za zaštitu i spašavanje Zagreb, Odjel za 
zaštitu i spašavanje,  
Nehajska 5, Zagreb, 

Zaprimljeno: 02.12.2015. 

Klasa:  

Ur.broj: 

2.1 Mišljenje/ 

prijedlog/ 

primjedba 

Daje se suglasnost. 

2.1 Odgovor: 

 

Prihvaća se. 

3. PODNOSITELJ: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 
Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb 
 

Zaprimljeno: 02.12.2015. 

Klasa:  

Ur.broj: 

3.1 Mišljenje/ 

prijedlog/ 

primjedba 

Nema primjedbi. 

3.1 Odgovor: 

 

Prihvaća se. 

 

 

 

 

TABLICA 2: MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE DOSTAVLJENI POŠTOM NAKON ODREĐENOG 

ROKA 

1. PODNOSITELJ: Ministarstvo unutarnjih poslova,  
Policijska uprava Zagrebačka,  
Petrinjska 30, Zagreb 

Zaprimljeno: 14.12.2015. 

Klasa:  

Ur.broj:  

1.1 Mišljenje/ 

prijedlog/ 

primjedba 

Podnositelj primjedbe navodi da je potrebno: 
1. Osigurati vatrogasne prilaze i površine za operativni rad vatrogasne tehnike u 
skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. br. 
35/94, 55/94 i 142/03). 
2. Osigurati potrebne količine vode za gašenje požara u skladu s odredbama 
Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N. broj 8/06). 

1.1 Odgovor: 

 

Prihvaća se.  
 
Obrazloženje: 

Uvidom u Prijedlog V. Izmjena i dopuna Plana utvrđeno je da su navedene mjere 

u skladu s zakonskim i podzakonskim propisima ugrađene u Plan. 

2. PODNOSITELJ: Ministarstvo obrane RH,  
Uprava za materijalne resurse,  
Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša,  
Sarajevska cesta 7, Zagreb, 

Zaprimljeno: 11.12.2015. 

Klasa:  

Ur.broj: 



 

4 

 

2.1 Mišljenje/ 

prijedlog/ 

primjedba 

Nema primjedbi. 

2.1 Odgovor: Prihvaća se. 

3. PODNOSITELJ: PLINACRO d.o.o.  
Savska cesta 88a, Zagreb, 

Zaprimljeno: 11.12.2015. 

Klasa:  

Ur.broj: 

3.1 Mišljenje/ 

prijedlog/ 

primjedba 

Podnositelj primjedbe, Plinacro d.o.o. obavještava da je, na zahtjev nositelja 
izrade, dostavio podatke o objektima u svojoj nadležnosti na području Općine 
Rugvica uz dopis Klasa: PL-15/2913, Ur.br.: K/MB-15-2, 19.08.2015. te ponovio 
isto po Odluci o dopuni Odluke o izradi predmetnog prostornog plana uz dopis 
Klasa: PL-15/3529, Ur.br.: K/MB-15-2, 19.10.2015.  
 
Uz ostale objekte Plinacro-a koji su korektno prikazani u predmetnom 
prostornom planu dostavljen je položaj magistralnog plinovoda Ivanić-Zagreb DN 
250/50 koji nije prikazan.  
 
Navedena primjedba iznesena je na javnom izlaganju održanom 07.12.2015. u 
Općini Rugvica te je upisana u knjigu primjedbi.  
 
Slijedom navedenoga i s obzirom da se radi o građevini od važnosti za Državu, 

podnositelj moli da se Magistralni plinovod Zagreb-Ivanić DN 250/50 i njegov 

zaštitni koridor uvrstite u Prostorni plan uređenja Općine Rugvica. 

3.1 Odgovor: 

 

Djelomično se prihvaća.  
 
Obrazloženje: 

U skladu s navedenom primjedbom izvršen je uvid u prijedlog V. Izmjena i 

dopuna Plana te je utvrđeno sljedeće: 

 da je u grafičkom dijelu Plana, kartografskom prikazu 2.1 Infrastrukturni 

sustavi i mreže – energetski sustav, pošta i telekomunikacije te 

grafičkim prikazima 4. Građevinska područja, magistralni plinovod 

Ivanić – Zagreb DN 250/50 s pripadajućim zaštitnim koridorom prikazan 

u skladu s prethodno dostavljenim podacima od strane Plinacro d.o.o., 

 u tekstualnom dijelu Plana izvršiti će se dopuna Članka 6.  Odredbi za 

provođenje navođenjem naziva magistralnog plinovoda „Ivanić – 

Zagreb DN 250/50“, budući da je utvrđeno kako je isti s pripadajućim 

zaštitnim koridorom ispravno prikazan u grafičkom dijelu Plana ali 

nedostaje njegov naziv u tekstualnom dijelu Plana. 

4. PODNOSITELJ: INA d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, 
Sektor istraživanja i proizvodnje NIP za JIE, Služba 
za odnose s državnom i lokalnom upravom za 
IPNP,  
Avenija V. Holjevca 10, Zagreb, 

Zaprimljeno: 10.12.2015. 

Klasa:  

Ur.broj: 

4.1 Mišljenje/ 

prijedlog/ 

primjedba 

Nema primjedbi. 

4.1 Odgovor: 

 

Prihvaća se. 

5. PODNOSITELJ: Hrvatske šume d.o.o.,  
Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2, Zagreb 
 

Zaprimljeno: 15.12.2015. 

Klasa:  

Ur.broj: 

5.1 Mišljenje/ 

prijedlog/ 

primjedba 

U prilogu dopisa dostavlja se očitovanje Uprave šuma Podružnica Zagreb 

(Ur.broj: ZG-06-11-2320/16-IF od 7.12.2015.). U očitovanju se navodi da na 

temelju dopisa Općine Rugvica, Jedinstvenog upravnog odjela, Rugvica, Trg J. 

Predavca 1 (klasa: 023-01/15-01/327, ur.br.: 238/26-15-13 od 20.11. 2015.) 

podnositelj primjedbe nije dobio odgovor na primjedbu danu putem dopisa (ZG-

06-11-2320107 -IF od 11.11.2014.) na Prijedlog IV. Izmjena i dopuna PPU 

Općine Rugvica ostajemo pri istim primjedbama. 

 

Na karti Korištenje i namjena površina, Promet, planirani alternativni pravac 

željezničke pruge većim dijelom prolazi državnom šumom, 8, 16, 17,22, 62,63 
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odjelom g.j. Čmovšćak", što su slijedeće katastarske čestice: 2659, 2667 k.o. 

Dugo Selo II. 164, 227/1, 227/2. 227/3. 233, 234, 235,m 242, 243, 244, 246. 311, 

312, 313, 314, 315, 316 k.o. Ježevo i 202, 205, 215, 237, 241, 247, 250 k.o. 

Rugvica.  

 

Podnositelj smatra da je ovakvo rješenje neprihvatljivo jer se radi o velikom 

kompleksu uglavnom hrastove šume. U konačnici trasu predmetne željezničke 

pruge trebalo bi definirati tako da se izbjegne šteta na šumi ili smanji na 

najmanju moguću razinu. 

5.1 Odgovor: 

 

Ne prihvaća se. (nije predmet ovih izmjena i dopuna Plana) 

 

Obrazloženje: 

Planirani alternativni pravac trase pruge za međunarodni promet planski je 

ucrtan u skladu s prostornim planom više razine (Prostorni plan Zagrebačke 

Županije). U skladu s Odlukom o izradi V. izmjena i dopuna PPUO Rugvica nije 

predviđeno preispitivanje i eventualna korekcija navedenog alternativnog pravca 

trase pruge za međunarodni promet. 

 

 

 

 
TABLICA 3: OČITOVANJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE UPISANI U KNJIGU PRIMJEDBI  

 
1.  PODNOSITELJ: PLINACRO d.o.o.  

Savska cesta 88a, Zagreb, 
Datum i mjesto upisa: 
07.12.2015. Rugvica 

1.1. Očitovanje/ 
prijedlog/ 
primjedba 

U primjedbi se navodi da je potrebno u tekstualni i grafički dio prijedloga Plana 
uvrstiti magistralni plinovod  Zagreb – Ivanić DN 250/50 u skladu s prethodnim 
očitovanjem (PL-15/2913, Ur.br.: K/MB-15-2, 19.08.2015.) 

1.1. Odgovor: 
 

Djelomično se prihvaća.  
 
Obrazloženje: 

U skladu s navedenom primjedbom izvršen je uvid u prijedlog V. Izmjena i 

dopuna Plana te je utvrđeno sljedeće: 

 da je u grafičkom dijelu Plana, kartografskom prikazu 2.1 Infrastrukturni 

sustavi i mreže – energetski sustav, pošta i telekomunikacije te 

grafičkim prikazima 4. Građevinska područja, magistralni plinovod 

Ivanić – Zagreb DN 250/50 s pripadajućim zaštitnim koridorom prikazan 

u skladu s prethodno dostavljenim podacima od strane Plinacro d.o.o., 

 u tekstualnom dijelu Plana izvršiti će se dopuna Članka 6.  Odredbi za 

provođenje navođenjem naziva magistralnog plinovoda „Ivanić – 

Zagreb DN 250/50“, budući da je utvrđeno kako je isti s pripadajućim 

zaštitnim koridorom ispravno prikazan u grafičkom dijelu Plana ali 

nedostaje njegov naziv u tekstualnom dijelu Plana. 
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SVEUKUPNO TABLICE 1, 2 i 3 - PRIMJEDBE KOJE SE UZIMAJU U OBZIR:  

 

  

BROJ PODNOSITELJA 

PRIMJEDBI: 

 

 

BROJ PRIMJEDBI: 

 

TABLICA 1  

(primjedbe dostavljene poštom, u roku): 

 

3 

 

3 

TABLICA 2 

(primjedbe dostavljene poštom, izvan 

roka): 

5 5 

TABLICA 3  

(primjedbe iz  knjige primjedbi): 
1 1 

SVEUKUPNO PRIMJEDBE KOJE SE 

UZIMAJU U OBZIR: 
9 9 

 
Iz tabelarnih pregleda mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog V. Izmjena i dopuna Plana proizlazi sljedeće: 

1. U javnoj raspravi je mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog V. Izmjena i dopuna Plana u određenom 

roku podnijelo 4  podnositelja. 

2. Ukupno je pristiglo 9 mišljenja, prijedloga i primjedbi.  

3. Prihvaćeno je 6 mišljenja, prijedloga i primjedbi, djelomično prihvaćeno 2, a nije prihvaćeno 1 mišljenje, 

prijedlog i primjedba. 

 

Sukladno članku 103. Zakona, zaključno se daje pregled sudionika u javnoj raspravi u odnosu na obrađene 

primjedbe, na sljedeći način: 

 

A. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog V. Izmjena 

i dopuna Plana prihvaćeni: 

  
1. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, 

2. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Zagreb, Odjel za zaštitu 

i spašavanje, 

3. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, 

4. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Zagrebačka, 

5. Ministarstvo obrane RH, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu 

okoliša, 

6. INA d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Sektor istraživanja i proizvodnje NIP za JIE, Služba za 

odnose s državnom i lokalnom upravom za IPNP, 

 
 

B. Popis sudionika u javnoj raspravi čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog V. Izmjena i 

dopuna Plana nisu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni: 

 

1. Plinacro d.o.o. (primjedba je dostavljena poštom i ponovno upisana u knjigu primjedbi), 

2. Hrvatske šume d.o.o 

 

 

 

Stručni izrađivač Plana: 

Zavod za prostorno uređenje 

Zagrebačke županije 

 

Odgovorni voditelj izrade: 

Vitomir Štokić, dipl.ing.arh. 

 

____________________ 

    

Nositelj izrade Plana: 

Općina Rugvica 

 

 

Pročelnik: 

Ivica Radanović dipl.pravnik. 

 

__________________ 
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PRIVITAK 1.: Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana 
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PRIVITAK 2.: Objava javne rasprave 
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PRIVITAK 3.: Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi 
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PRIVITAK 4.: Zapisnik s javnog izlaganja 
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PRIVITAK 5.: Preslike očitovanja iz knjige primjedbi 
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PRIVITAK 6.: Preslike mišljenja, prijedloga i primjedbi dostavljenih putem pošte 
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