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1. UVOD 
Temeljem članka 102. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13 i 
65/17.) (dalje: Zakon), Nositelj izrade Općina Rugvica i odgovorni voditelj izrade nacrta 
prijedloga plana, u ime stručnog izrađivača – tvrtke APE d.o.o. Zagreb, u postupku izrade i 
donošenja VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rugvica (dalje: Plan), 
izradili su Izvješće o javnoj raspravi. 
Općinski načelnik 7. kolovoza 2018. god. donio je Zaključak o utvrđuje Prijedlog VI. Izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rugvica za javnu raspravu (KLASA: 023-01/18-
01/6, URBROJ: 238/26-18-7). 
Nositelj izrade objavio je poziv za javnu raspravu, na mrežnim stranicama Općine Rugvica 
(www.rugvica.hr) i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (www.mgipu.hr) te u 
dnevnom tisku - „Večernjem listu“, dana 9. kolovoza 2018.  
Posebna obavijest temeljem članka 97. Zakona upućena je na adrese javnopravnih tijela 
određenih posebnim propisima i mjesnim odborima Općine. 

2. PODACI IZ OBJAVE JAVNE RASPRAVE 
U objavi javne rasprave o prijedlogu Plana, sukladno članku 96. st.4. Zakona navedeno je: 
- mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida: javni uvid organiziran je u prostorijama 

Jedinstvenog upravnog odjela, Rugvica, Trg J. Predavca 1, svakim danom osim subote i 
nedjelje od 08,00 do 14,00 sati, u vrijeme trajanja javne rasprave od 17. do 31. kolovoza 
2018. godine. 

- mjesto i datum javnog izlaganja: 22. kolovoza 2018. godine s početkom u 18.00 sati 
Vatrogasnom domu Rugvica, Rugvica, Trg J. Predavca 1. 

- rok za davanje pisanih očitovanja: cijelo vrijeme tijekom javne rasprave, zaključno do 
31. kolovoza 2018. godine. 

3. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI POSEBNOM 
OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI 
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, Mesnička ul. 49, Zagreb, 

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, Capraška bb, Zagreb, 

11. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ul. Grada 
Vukovara 72/V, Zagreb, 

http://www.mgipu.hr/
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12. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije – Ispostava u 
Dugom Selu, Josipa Zorića 1, 10 370 Dugo Selo, 

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

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

15. Hrvatske ceste, Vončinina 3, Zagreb,  

16. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica R. Frangeša Mihanovića 9, Zagreb, 

17. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivno područje Grada Zagreba, Zagreb, Ulica grada 
Vukovara 220; 

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

19. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb, 

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

21. Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Koledovčina 1, Zagreb, 

22. DUKOM-PLIN d.o.o., Ulica Slavka Kolara 4, Dugo Selo, 

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

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

25. 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, 

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

27. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma, Podružnica Dugo Selo, Mihanovićeva 5, Dugo Selo, 

28. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, 

29. Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb, 

30. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Rimska 16, 44000 Sisak,  

31. MJESNI ODBORI, 

32. Grad Dugo Selo, 

33. Grad Velika Gorica, 

34. Grad Zagreb, 

35. Grad Ivanić Grad, 

36. Općina Brckovljani, 

37. Općina Orle. 

4. OČITOVANJA, PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI 
U roku do zaključivanja javne rasprave pristigla su: 

 osam (8) očitovanja po posebnoj obavijesti, 
 trinaest (13) pisanih primjedba/prijedlog, 

- popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na 
prijedlog prostornog plana prihvaćeni ili nisu imali primjedbi na prijedlog plana u 
dostavljenom očitovanju 
- PLINACRO d.o.o. za transport i trgovinu prirodnim plinom, Savska cesta 88a, Zagreb, 
- MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Radnička cesta 80, Zagreb 
- Hrvatski Telekom d.d., Odjel upravljanja elektroničkom komunikacijskom 

infrastrukturom, Harambašićeva 39, Zagreb 
- INA Industrija nafte d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Avenija Većeslava 

Holjevca 10, Zagreb 
- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Policijska uprava zagrebačka, Sektor 

upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Inspektorat unutarnjih poslova, 
Petrinjska 30, Zagreb 
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- HRVATSKE ŠUME d.o.o., Uprava šuma podružnica Zagreb, Savska cesta 41/VI, 
Zagreb 

- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured za zaštitu i 
spašavanje Zagreb, Ksaverska cesta 109, Zagreb 

- MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za materijalne resurse sektor za vojnu 
infrastrukturu, Služba za vojno graditeljstvo i energetsku učinkovitost, Sarajevska 
cesta 7, Zagreb 

- Općina Rugvica, Trg J. Predavca 1, Rugvica 
- Graditelj svratišta d.o.o., Zagreb 

- mišljenja, prijedlozi i primjedbe sudionika u javnoj raspravi koji nisu prihvaćeni  
- REKO d.o.o., Hrušćica 
- Ivo Lučić, Dugo Selo 
- CNC Tehnoprojekt, Rugvica 
- Mirko Vojković, Trstenik Nartski (nije predmet ovih izmjena  
- Dragica Koledić, Svibje 
- Katica Koledić, Trstenik zag. 
- Kušeković Siniša, Rugvica 
- Andreja Komarčić, Otok Svibovski 
- Dragan Drndelić, Donja Greda 
- Evica Bekavac, Dugo Selo 
- Miro Lacić, Sukošan / Stjepan Šafran, Zagreb / Dragica Mihodin, Čista Mlaka 

 
Popis sudionika u javnoj raspravi sa sažetkom navedenih primjedbi te razlozima 
neprihvaćanja odnosno djelomičnog prihvaćanja primjedbi sastavni su dio ovog Izvješća.  
 

Zaključak  
Istekom roka za očitovanja okončan je postupak javne rasprave. S obzirom na prihvaćene 
primjedbe Plan se upućuje na ponovnu javnu raspravu sukladno članku 104. Zakona. 
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Obrada primjedbi i prijedloga zaprimljenih tijekom javne rasprave 
Zadnji rok za primjedbe:  31. kolovoza 2018. 

A. Očitovanja javnopravnih tijela 

Oznaka  Javnopravno tijelo Sažetak primjedbe / prijedloga Odgovor izrađivača plana 

JR/O-1 PLINACRO d.o.o. 
 
Dopis Klasa PL-18/0037 od 29. kolovoza 2018.  

a) Članak 54. točka 5.3. stavak 2. ispraviti u skladu s propisima 
 
b) Članak 54. točku 5.3. dopuniti uvjetom da je za sve zahvate u 
prostoru na području izgrađenih objekata i objekata za koje je 
ishođena lokacijska dozvola potrebno zatražiti posebne uvjete 
gradnje od upravitelja voda 

PRIHVAĆA SE 
 
 

JR/O-2 HRVATSKE ŠUME d.o.o., Uprava šuma podružnica 
Zagreb 
 
Dopis Ur.broj: zg-06-11-2320/26-IF od 17. kolovoza 2018. 

Nema primjedbi Nema primjedbi 

JR/O-3 DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 
Područni ured za zaštitu i spašavanje Zagreb 
 
Dopis Klasa 350-02/18-01/01, Urbroj: 543-21-01-18-4 
od 23. kolovoza 2018. 

Nema primjedbi – Prijedlog plana izrađen u skladu s dostavljenim 
Zahtjevima za izradu (Klasa:350-02/18-01/01, Urbroj: 543-21-01-
18-2 od 16. siječnja 2018.) 

Nema primjedbi  

JR/O-4 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE 
 
Dopis Klasa 612-07/18-57/17, Urbroj: 517-05-2-3-18-4 
od 23. kolovoza 2018. 

Prethodno mišljenje da je Prijedlog VI. izmjena i dopuna PPUO 
Rugvica izrađen u skladu s propisima iz područja zaštite okoliša uz 
napomenu da je: 
 
a) važeći Zakon o zaštiti prirode objavljen u Narodnim novinama 
br. 80/2013 i 15/2018 
 
b) u članku 64. naziv „postupak ocjene prihvatljivosti za prirodu“ 
potrebno korigirati u „postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku 
mrežu“ 
 
u čl. 65. i 66. potrebno je korigirati naziv „divlje svojte“ u „divlje 
vrste“ te nadopuniti popis ciljeva očuvanja vrsta i stanišnih tipova 
ekološke mreže. 

PRIHVAĆA SE 
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Oznaka  Javnopravno tijelo Sažetak primjedbe / prijedloga Odgovor izrađivača plana 

JR/O-5 MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za materijalne 
resurse sektor za vojnu infrastrukturu, Služba za 
vojno graditeljstvo i energetsku učinkovitost 
 
Dopis Klasa 350-02/18-01/9, Urbroj: 512M3-020201-18-4 
od 23. kolovoza 2018. 

Nema primjedbi – na području obuhvata nema zona zona posebne 
namjene niti drugih zahtjeva vezano za zaštitu interesa obrane 

Nema primjedbi 

JR/O-6 Hrvatski Telekom d.d., Odjel upravljanja 
elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom 
 
Dopis Oznaka T43 3183423-46497012-18 
od 20. kolovoza 2018. 

Dostavljaju napomene i smjernice za potrebe razvoja elektroničke 
komunikacijske mreže 

PRIHVAĆA SE 
 

JR/O-7 INA Industrija nafte d.d., Istraživanje i proizvodnja 
nafte i plina 
 
Dopis Klasa 612-07/18-57/17, Urbroj: 517-05-2-3-18-4 
od 23. kolovoza 2018. 

U tumaču znakovlja kartografskog prikaza 2.1. Infrastrukturni 
sustavi i mreže – Energetski sustav, pošta i telekomunikacije 
umjesto „Istražne bušotine“ treba pisati „Bušotine“, jer na području 
Općine Rugvica, INA nema istražnog prostora ugljikovodika. 

PRIHVAĆA SE 
 

JR/O-8 MUP, Policijska uprava zagrebačka, Sektor upravnih i 
inspekcijskih poslova  
 
Dopis Broj: 511-19-25/1-9426-1-2018 
od 4. rujna 2018. 

Potrebno je predvidjeti: 
a) Osigurati vatrogasne prilaze i površine za operativni rad 
vatrogasne tehnike 
b) Osigurati potrebne količine vode za gašenje požara 

PRIHVAĆA SE 
Mjere navedene u očitovanju već su sadržane u prijedlogu 
plana. 
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B. Primjedbe i prijedlozi 

Oznaka  Podnositelj primjedbe / 
prijedloga 

Sažetak primjedbe / prijedloga Odgovor izrađivača plana 

JR/P-1 REKO d.o.o. 
Hrušćica 

Prijedlog da se k.č. 234 te k.č. 233/2 k.o. 
Okunšćak uvrsti u građevinsko područje – 
poslovna namjena. Navodi se da postoji 
„velika mogućnost investicija poslovne 
namjene“ na navedenom prostoru.  

NE PRIHVAĆA SE 
 
Predmetne čestice do sada nisu bile u građevinskom području. Smještene su udaljene od postojećeg 
građevinskog područja i nemaju riješen prometni pristup ni osnovnu infrastrukturu.  
 
Na području Općine Rugvica zbog zakonskih ograničenja (mali postotak izgrađenosti postojećih građevinskih 
područja) nije moguće dodatno proširenje izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske 
namjene. (Navedeno je moguće jedino uz smanjenje građevinskog područja na drugim lokacijama.)  
 
Ovim izmjenama i dopunama PPUO Rugvica napravljena je cjelovita analiza građevinskih područja na području 
Općine Rugvica te na predmetnom području nije predviđeno proširenje građevinskog područja budući da nije 
izgrađena osnovna infrastruktura niti postoje informacije o konkretnim poslovnim planovima.  
 
Čestice su od postojeće prometnice udaljene cca 1800 m. Općina Rugvica u ovom trenutku nema planova za 
izgradnju navedene prometnice u punoj duljini koja bi omogućila gradnju na predmetnim česticama budući da 
postoje druga perspektivnija područja gdje će se pristupiti uređenju građevinskog zemljišta.  
 
Zainteresirani investitor može proizvodni pogon graditi u nekoj od postojećih gospodarskih zona na području 
Općine Rugvica koje su komunalno opremljene i kao takve spremne za ulagače. 
 

JR/P-2 Ivo Lučić 
Dugo Selo 

Prijedlog da se k.č. 521/1 k.o. Rugvica 
uvrsti u građevinsko područje poslovne 
namjene.  

NE PRIHVAĆA SE  
 
Na području Općine Rugvica zbog zakonskih ograničenja (mali postotak izgrađenosti postojećih građevinskih 
područja) nije moguće dodatno proširenje izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske 
namjene.  (Navedeno je moguće jedino uz smanjenje građevinskog područja na drugim lokacijama.)  
 
Ovim izmjenama i dopunama PPUO Rugvica napravljena je cjelovita analiza građevinskih područja na području 
Općine Rugvica te na predmetnom području nije predviđeno proširenje građevinskog područja budući da nije 
izgrađena osnovna infrastruktura niti postoje informacije o konkretnim poslovnim planovima. Navedenom 
analizom utvrđena su druga perspektivnija područja gdje će Općina Rugvica pristupiti uređenju građevinskog 
zemljišta.  



VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE RUGVICA   
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI ▪ 17. DO 31.KOLOVOZA 2018. 

 

 

 
Stranica 9 od 40 

Oznaka  Podnositelj primjedbe / 
prijedloga 

Sažetak primjedbe / prijedloga Odgovor izrađivača plana 

JR/P-3 CNC Tehnoprojekt 
Rugvica 

Traži se da se sa k.č. 980 k.o. Rugvica 
izbriše planski znak za prepumpne stanice 
sustava odvodnje. Navodi se da je 
navedena stanica izvedena na drugoj 
čestici.  
 
Predlaže se da navedena čestica bude u 
građevinskoj (poslovnoj) zoni.  

NE PRIHVAĆA SE 
 
Predmetna čestica nalazi se u izdvojenom građevinskom području izvan naselja infrastrukturne namjene. Od 
nadležnih javnopravnih tijela nije zaprimljen zahtjev za izmjene planiranog sustava odvodnje te se ne prihvaća 
prijedlog za brisanje planskog znaka crpne stanice.  
 
Ne prihvaća se prijedlog za izmjenu namjene površina na predmetnoj čestici. Na temelju članka 88. stavak 1. 
Zakona o prostornom uređenju Općina Rugvica objavila je na svojim mrežnim stranicama Obavijest o izradi VI. 
Izmjena i dopuna PPUO Rugvica (Klasa: 023-01/18-01/6, Urbroj: 238/26-18-2) u kojoj je bilo navedeno da se 
prijedlozi za izmjene plana mogu podnositi do 26. veljače 2018. godine. Za predmetnu česticu nije u 
navedenom roku podnesen prijedlog za izmjene namjene površina te stoga namjena ostaje ista – infrastrukturni 
sustavi.  
 

JR/P-4 Mirko Vojković 
Trstenik Nartski 

Traži se da se k.č. 3668 k.o. Hruščica 
uvrsti u građevinsko područje naselja. 
Navodi se da navedena čestica čini cjelinu 
sa susjednom k.č. 3667 koja je također u 
vlasništvu podnositelja primjedbe. 

NE PRIHVAĆA SE – NIJE PREDMET OVIH IZMJENA 
 
Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju Općina Rugvica objavila je na svojim mrežnim 
stranicama Obavijest o izradi VI. Izmjena i dopuna PPUO Rugvica (Klasa: 023-01/18-01/6, Urbroj: 238/26-18-2) 
u kojoj je navedeno da se prijedlozi za izmjene plana mogu podnositi do 26. veljače 2018. godine. 
Za predmetnu česticu nije podnesen prijedlog za izmjene u navedenom roku te isto nije predmet ovih izmjena 
PPUO Rugvica.  
 

JR/P-5 Dragica Koledić 
Svibje 

Prijedlog da se k.č. 2577 k.o. Hrušćica 
uvrsti u građevinsko područje. 

NE PRIHVAĆA SE  
 
Predmetna čestica ima upisanu katastarsku kulturu „šuma“. Prema posebnim propisima u ovakvim slučajevima 
nije moguće proširenje građevinskog područja.  
 
 

JR/P-6 Katica Koledić 
Trstenik zag. 

Prijedlog da se k.č. 3754 k.o. Hrušćica 
uvrsti u građevinsko područje. 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Predmetna čestica do sada nije bila u građevinskom području. Smještena je udaljeno od postojećeg 
građevinskog područja i nema riješen prometni pristup ni osnovnu infrastrukturu.  
 
Na području Općine Rugvica zbog zakonskih ograničenja (mali postotak izgrađenosti postojećih građevinskih 
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područja) nije moguće dodatno proširenje izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske 
namjene.  (Navedeno je moguće jedino uz smanjenje građevinskog područja na drugim lokacijama.)  
 
Ovim izmjenama i dopunama PPUO Rugvica napravljena je cjelovita analiza građevinskih područja na području 
Općine Rugvica te na predmetnom području nije predviđeno proširenje građevinskog područja budući da nije 
izgrađena osnovna infrastruktura niti postoje informacije o konkretnim poslovnim planovima. Navedenom 
analizom utvrđena su druga perspektivnija područja gdje će Općina Rugvica pristupiti uređenju građevinskog 
zemljišta.  

JR/P-7 Kušeković Siniša 
Rugvica 

Primjedba na predloženo ukidanje 
građevinskog područja na k.č. 1257, 1258, 
1259, 1260, 1261 i 1262 k.o. Rugvica. 
Navodi se kako se radi o opremljenoj 
građevinskoj zoni unutar naselja te kako 
navedeno nije u skladu s odlukom 
Općinskog vijeća o pokretanju VI. izmjena i 
dopuna plana.   

NE PRIHVAĆA SE  
 
U članku 4. Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna PPUO Rugvica navedeni su razlozi za pokretanje 
izmjena. Kao prvi razlog navedeno je: „Analiza mogućnosti proširenja i smanjenja građevinskog područja 
naselja i izdvojenog građevinskog područja 
izvan naselja temeljem inicijalnih zahtjeva i zahtjeva pristiglih u postupku izrade Plana“.  
 
Ovim izmjenama i dopunama PPUO Rugvica napravljena je cjelovita analiza građevinskih područja na području 
Općine Rugvica. U naseljima u kojima nema zakonske mogućnosti za daljnja proširenja građevinskih područja 
neka su građevinska područja brisana kako bi se na drugim lokacijama za koje je ocijenjeno da su 
perspektivnije za razvoj dodala nova građevinska područja.  
 
Predmetne čestice dijelom su uvrštene u građevinsko područje naselja u dubini cca 115 m od postojeće 
prometnice. (Izuzetak je k.č. 1262 koja ni prije nije bila u gradivom dijelu građevinskog područja jer se nalazila u 
koridoru planirane ulice.) To nije mijenjano i ovim izmjenama zadržano je to građevinsko područje naselja.  
 
Ovim izmjenama brisan je dio građevinskog područja naselja u „dubini“ navedenih čestica koji je bio označen 
kao neizgrađeni i neuređeni dio građevinskog područja naselja. Preduvjet za gradnju na ovom području bila je 
izrada urbanističkog plana uređenja naselja Rugvica te izvedba osnovne infrastrukture.  
 
Brisanjem neizgrađenih i neuređenih dijelova građevinskog područja naselja za koje je analizom ocijenjeno da 
nisu perspektivni za uređenje u bližoj budućnosti stvorila se mogućnost planiranja građevinskih područja na 
drugim lokacijama. Također, ukinuta je obveza izrade urbanističkog plana uređenja naselja Rugvica što je bio 
jedan od razloga izrade ovih izmjena naveden u Odluci o izradi Plana.  
 

JR/P-8 Andreja Komarčić Prijedlog da se k.č. 2579/1 k.o. Hrušćica NE PRIHVAĆA SE 
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Otok Svibovski uvrsti u građevinsko područje – 
gospodarska namjena. Navodi se da već 
postoji zainteresirani investitor.   

 
Navedena čestica nalazi se neposredno uz građevinsko područje naselja Otok Svibovski te uz planirano 
područje sportsko-rekreacijske namjene. Stoga nije prihvatljiv prijedlog za planiranje gospodarske namjene.  
 
Nadalje, postojeće zone gospodarske namjene na području Općine Rugvica imaju relativno mali postotak 
izgrađenosti te ne postoje planerski razlozi za daljnje proširenje takvih zona, a isto ne bi bilo u skladu ni sa 
zakonskim odredbama ni s odredbama Prostornog plana Zagrebačke županije.  
 
Predmetna čestica nalazi se većim dijelom u koridoru planiranog dalekovoda te na njoj nije moguća gradnja.  
 
Zainteresirani investitor može proizvodni pogon graditi u nekoj od postojećih gospodarskih zona na području 
Općine Rugvica koje su komunalno opremljene i kao takve spremne za ulagače. 

JR/P-09 Dragan Drndelić 
Donja Greda 

Prijedlog da se k.č. 1656 k.o. Leprovica 
uvrsti u građevinsko područje.  

NE PRIHVAĆA SE  
 
Prema odredbama Zakona o prostornom uređenju i Prostornog plana Zagrebačke županije na području naselja 
Donja Greda nije moguće proširenje građevinskog područja naselja zbog relativno malog postotka izgrađenosti 
postojećeg građevinskog područja naselja (39 % izgrađenosti; prema odredbama PP ZŽ potrebno je 70% 
izgrađenosti da bi bilo moguće proširenje građevinskog područja naselja).  
 
Predmetna čestica nalazi se udaljena od postojećeg građevinskog područja naselja. Nadalje, predmetna 
čestica nalazi se uz županijsku cestu gdje se također prema odredbama županijskoga prostornoga plana ne 
preporučuje proširenje građevinskog područja naselja. 

JR/P-10 Evica Bekavac 
Dugo Selo 

Prijedlog da se k.č. 171 k.o. Oborovski 
Novaki uvrsti u građevinsko područje. 
Navodi se da postoje investitori 
zainteresirani za gradnju na navedenom 
zemljištu 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Prema odredbama Zakona o prostornom uređenju i Prostornog plana Zagrebačke županije na području naselja 
Novaki Oborovski nije moguće proširenje građevinskog područja naselja zbog relativno malog postotka 
izgrađenosti postojećeg građevinskog područja naselja (41 % izgrađenosti; prema odredbama PP ZŽ potrebno 
je 70% izgrađenosti da bi bilo moguće proširenje građevinskog područja naselja).  
 
Na području Općine Rugvica zbog zakonskih ograničenja (mali postotak izgrađenosti postojećih građevinskih 
područja) nije moguće ni dodatno proširenje izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske 
namjene.  
 
Predmetna čestica nalazi se uz županijsku cestu gdje se također prema odredbama županijskoga prostornoga 
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plana ne preporučuje proširenje građevinskog područja naselja. 
 
Predmetna čestica nalazi se u zoni vrijednog poljoprivrednog zemljišta (P1) što je dodatni razlog zašto na ovoj 
lokaciji nije prihvatljiv prijedlog za proširenje građevinskog područja. 
 
Zainteresirani investitor može proizvodni pogon graditi u nekoj od postojećih gospodarskih zona na području 
Općine Rugvica koje su komunalno opremljene i kao takve spremne za ulagače. 

JR/P-11 Graditelj svratišta d.o.o. 
Zagreb 

Traži se izmjena članka 30. odredbi za 
provedbu u kojoj je propisana obveza 
visokog zelenila na rubu čestice 
reciklažnog dvorišta građevinskog otpada. 
Reciklažno dvorište je u „završnoj fazi 
ishođenja dokumentacije“.  

PRIHVAĆA SE 
 
Navedena odredba odnosila se na drugo reciklažno dvorište koje je brisano iz grafičkog dijela plana ali je 
greškom u tekstualnom dijelu ostala odredba. Biti će brisano.  

JR/P-12 Miro Lacić, Sukošan 
Stjepan Šafran, Zagreb 
Dragica Mihodin, Čista Mlaka 

Primjedba na ukidanje izdvojenog 
građevinskog područja izvan naselja na 
k.č. 3750, 3751 i 3752 k.o. Hrušćica. 
 
Primjedba na „brisanje obveze Općine da 
izradi urbanistički plan uređenja 
gospodarske zone naselja Trstenik 
Nartski“.  
 
Primjedba da za predloženo ukidanje 
građevinskog područja „ne postoje nikakvi 
pravni i stvarni razlozi za ukidanje“.  
 
Navodi se da je do navedenog 
građevinskog područja izgrađena 
infrastruktura, te da je „isprojektirana tj. 
predviđena i ucrtana prometnica“.  
 
Navodi se da je donošenje urbanističkog 
plana „obveza i odgovornost Općine“.  
 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Razlozi za izradu VI. Izmjena i dopuna PPUO Rugvica navedeni su u Odluci o izradi VI. Izmjena i dopuna 
PPUO Rugvica (Sl. glasnik Općine Rugvica br. 7/17, 1/18). Jedan od razloga za pokretanje izmjena je i „analiza 
mogućnosti proširenja i smanjenja građevinskog područja naselja i izdvojenog građevinskog područja izvan 
naselja temeljem inicijalnih zahtjeva i zahtjeva pristiglih u postupku izrade Plana“ (članak 4. Odluke).  
 
Kao što je napisano u obrazloženju prijedloga plana ovim izmjenama ocijenjena je i perspektivnost svih 
predviđenih izdvojenih građevinskih područja izvan naselja. Prilikom analize, u obzir su uzete odredbe iz 
Zakona o prostornom uređenju koji predviđa ukidanje izdvojenih građevinskih područja izvan naselja ako za njih 
u roku od 5 godina od dana njihova određivanja nije donesen urbanistički plan uređenja ili do kojega nije 
izgrađena osnovna infrastruktura.  
 
Izvedena osnovna infrastruktura osnova je za utvrđivanje neuređenih dijelova građevinskog područja a isto se 
utvrđuje prostornim planom (čl. 3. st. 1. točka 22 Zakona o prostornom uređenju). U predmetnom slučaju, 
unatoč blizini građevinskog područja naselja i „predviđenoj i ucrtanoj prometnici“ radi se o neuređenom dijelu 
građevinskog područja.  
 
Ovim izmjenama navedena zona ocijenjena je kao neperspektivna za razvoj budući da Općina Rugvica nema 
konkretnih planova za skoro uređenje građevinskog zemljišta na navedenom prostoru. Privatni vlasnici odnosno 
investitori nisu iskazali konkretne planove za ovaj prostor niti su iskazali stvaran interes za izgradnju ili 
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 sufinanciranje izgradnje komunalne i druge infrastrukture na ovom prostoru, a što su bili u mogućnosti sukladno 
čl. 165. Zakona o prostornom uređenju.  
 
Urbanistički plan uređenja za ovo područje nije izrađen niti je pokrenuta njegova izrada. Izrada navedenog 
urbanističkog plana uređenja trenutno nije prioritet Općine Rugvica. Potrebno je napomenuti da izrada 
urbanističkih planova uređenja nije isključiva obveza Općine. Zakon o prostornom uređenju propisuje da 
troškove ili dio troškova potrebnih za izradu urbanističkog plana uređenja može snositi vlasnik zemljišta kojemu 
to uređenje koristi (čl. 167. Zakona). Kako takva inicijativa nije pokrenuta od strane vlasnika predmetnog 
zemljišta isto je ocijenjeno kao neperspektivno za razvoj te su na drugim pogodnijim lokacijama predviđena 
proširenja građevinskog područja. Istovremeno s ukidanjem građevinskog područja na predmetnoj lokaciji 
ukinuta je i obveza izrade urbanističkog plana uređenja.  
 
Što se tiče „pravnih i stvarnih razloga za ukidanje“, podsjećamo da je člankom 135. Ustava RH propisano kako 
jedinice lokalne samouprave obavljaju poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe 
građana, a jedan od takvih poslova je i prostorno i urbanističko planiranje.  
 
Provjera i procjena mogućnosti korištenja i razvoja prostora te odabir planskih rješenja u izradi, donošenju i 
provedbi prostornih planova obavezno se temelji na primjeni suvremenih znanstvenih i stručnih postignuća te 
normi i standarda (propisano čl. 9. Zakona o prostornom uređenju), a isto je provedeno u analitičkom dijelu 
izrade VI. Izmjena i dopuna PPUO Rugvica. Navedenu provjeru i procjenu proveli su stručnjaci koji su bili 
uključeni u izradu plana, a sastav stručnog tima u skladu je sa Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog 
uređenja i gradnje (NN 78/15).  
 
Prilikom izrade ovog plana i utvrđivanja perspektivnosti građevinskih područja temeljeno je i na načelu 
ostvarivanja i zaštite javnog i pojedinačnog interesa. Naime, člankom 11. Zakona o prostornom uređenju 
propisano je kako „u svrhu ostvarivanja ciljeva prostornog uređenja (…) tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave prosuđuju i međusobno usklađuju javni interes i pojedinačne interese koje moraju 
poštivati u obavljanju poslova prostornog uređenja, pri čemu pojedinačni interesi ne smiju štetiti javnom 
interesu“.  
 
Stoga se primjedba da za predloženo ukidanje građevinskog područja „ne postoje nikakvi pravni i stvarni 
razlozi“ ne prihvaća. 
 

JR/P-12 Općina Rugvica 1. Korekcija građevinskog područja PRIHVAĆA SE 
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Trg J. Predavca 1, Rugvica sportsko-rekreacijske namjene u naselju 
Rugvica - analizirajući mogućnosti razvoja 
Općine te s novim saznanjima oko 
mogućnosti rješavanja imovinsko-pravnih 
pitanja predlažemo da se postojeće 
sportsko igralište pored škole u Rugvici na 
k.č. koja u postojećem planu ima sportsko-
rekreacijsku namjenu prenamijeni u 
građevinsko područje naselja javne i 
društvene namjene. Izdvojeno građevinsko 
područje izvan naselja sportsko-
rekreacijske namjene planirati na k.č. 918 -  
923, 959 - 969 k.o. Rugvica).  
 
2. Detaljnije definirati uvjete gradnje 
višestambenih građevina 
 
3. U tekstualnom dijelu plana omogućiti 
rekonstrukciju postojećih građevina koje su 
sagrađene na manjoj udaljenosti od međe 
od one koja je sada propisana.  
 
4U grafičkom dijelu plana jasno prikazati 
područja za koja je planom definirana 
detaljnost UPU-a te skinuti ili izmijeniti 
grafičku oznaku neuređenog građevinskog 
područja naselja kako bi se izbjegle 
moguće nedoumice u provedbi plana.  
 
5. Čl. 13 odredbi za provedbu -  detaljnije 
propisati odredbe za gradnju poslovnih 
sadržaja uz obiteljske stambene zgrade. 
 

 
 
 
 

 



VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE RUGVICA   
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI ▪ 17. DO 31.KOLOVOZA 2018. 

 

 

 
5. PRILOZI 

5.1. Zaključak Općinskog načelnika o upućivanju prijedloga plana na javnu raspravu 
5.2. Objava javne rasprave 

a) Preslika objave javnog uvida iz dnevnog tiska – Večernji list i Jutarnji list od 9. 
kolovoza 2018. 

b) Preslika objave javnog uvida s mrežne stranice Općine Rugvica 
c) Preslika objave javnog uvida s mrežne stranice Ministarstva graditeljstva i 

prostornog uređenja 
5.3. Posebna pisane obavijesti o javnoj raspravi s popisom pozvanih sudionika u javnoj 

raspravi 
5.4. Zapisnik o javnom izlaganju  
5.5. Dokaz sudjelovanja u javnom izlaganju  
5.6. Preslika očitovanja po posebnoj obavijesti na prijedloga plana 
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5.1. ZAKLJUČAK OPĆINSKOG NAČELNIKA O UPUĆIVANJU PRIJEDLOGA PLANA NA JAVNU RASPRAVU 
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5.2.a PRESLIKA OBJAVE JAVNOG UVIDA IZ DNEVNOG TISKA - VEČERNJI LIST i JUTARNJI LIST, 9.8.2018.  
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5.2.b PRESLIKA OBJAVE JAVNOG UVIDA S MREŽNE STRANICE OPĆINE RUGVICA 
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5.2.c PRESLIKA OBJAVE JAVNOG UVIDA S MREŽNE STRANICE  
MINISTARSTVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA 
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5.3. POSEBNA PISANE OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI  
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5.4. ZAPISNIK O JAVNOM IZLAGANJU  
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5.5. DOKAZ SUDJELOVANJA U JAVNOM IZLAGANJU  
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5.6. PRESLIKA OČITOVANJA PO POSEBNOJ OBAVIJESTI NA PRIJEDLOGA PLANA 



 

 

 
Stranica 30 od 40 

 



 

 

 
Stranica 31 od 40 

 



 

 

 
Stranica 32 od 40 

 



 

 

 
Stranica 33 od 40 

 



 

 

 
Stranica 34 od 40 

 



 

 

 
Stranica 35 od 40 

 



 

 

 
Stranica 36 od 40 

 



 

 

 
Stranica 37 od 40 

 



 

 

 
Stranica 38 od 40 

 



 

 

 
Stranica 39 od 40 

 



 

 

 
Stranica 40 od 40 

 
 
 
 
 
 

 


