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PPUO RUGVICA – VI. IZMJENE I DOPUNE (2018.) 

OBRADA ZAHTJEVA ZA IZMJENE PLANA 

 
 

Zahtjevi su grupirani po naseljima.  
Naselja su navedena po abecednom redu.  

 
 
 

 Oznaka  Podnositelj primjedbe Naselje k.č. Zahtjev  Mišljenje – odgovor izrađivača Plana 

ČISTA MLAKA 

1.  25. Stjepan Vlaović 
J. Barberića 9, Čista Mlaka 
10361 Sesvetski Kraljevec 

Čista Mlaka 
 

list 4.9 

k.o. Hrušćica 
 

4107/3 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
 
GP P= 794 m2 

PRIHVAĆA SE 
 

2.  81. Ljubica Punjek 
Punjeki 8 
10000 Zagreb 
 
Štefanovac 125 
10000 Zagreb 

Čista Mlaka 
 

 
list 4.6 

k.o. Hrušćica 
 

2321 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
gospodarska zona – proizvodna. 
 
P3 P= 9508 m2 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Predmetna čestica nalazi se udaljena od postojećeg građevinskog 
područja i nema riješen prometni pristup.  
Na području Općine Rugvica zbog zakonskih ograničenja (mali postotak 
izgrađenosti postojećih građevinskih područja) nije moguće dodatno 
proširenje izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske 
namjene.  
Nisu priloženi konkretni poslovni planovi koji bi na ovoj lokaciji opravdali 
planiranje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske 
namjene te se stoga prijedlog ne prihvaća. 
 

3.  150. B.P. Metal Glas d.o.o. 
Zagrebačka 101, Čista Mlaka 
10361 Sesvetski Kraljevec 
 

Čista Mlaka 
 

list 4.9 

k.o. Hrušćica 
 
 

4316 
4317 
4318 

Zahtjev za prenamjenu građevinskog područja, 
gospodarska namjena  (smještene postojeće hale). 

PRIHVAĆA SE 
 
 

4.  B-05 Ankica Sever 
Ote Habeka 81 
10362 Kašina 

Čista Mlaka k.o. Hruščica 
 

2285 

Proširenje građevinskog područja 
 
oranica 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Predmetna čestica nalazi se udaljena od postojećeg građevinskog 
područja i nema riješen prometni pristup.  
Na području Općine Rugvica zbog zakonskih ograničenja (mali postotak 
izgrađenosti postojećih građevinskih područja) nije moguće dodatno 
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proširenje izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske 
namjene.  
Nisu priloženi konkretni poslovni planovi koji bi na ovoj lokaciji opravdali 
planiranje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske 
namjene te se stoga prijedlog ne prihvaća. 
 

5.  B-20 Ivan Dutković 
Ote Habeka 77 
10362 Kašina Prekvršje 

Čista Mlaka k.o. Hruščica 
 

2285 

Proširenje građevinskog područja 
 
oranica 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Predmetna čestica nalazi se udaljena od postojećeg građevinskog 
područja i nema riješen prometni pristup.  
Na području Općine Rugvica zbog zakonskih ograničenja (mali postotak 
izgrađenosti postojećih građevinskih područja) nije moguće dodatno 
proširenje izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske 
namjene.  
Nisu priloženi konkretni poslovni planovi koji bi na ovoj lokaciji opravdali 
planiranje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske 
namjene te se stoga prijedlog ne prihvaća. 
 

ČRNEC DUGOSELSKI 

6.  14. Dragica Rogar 
Zagrebačka 1 
10270 Dugoselski Črnec 

Črnec Dugoselski 
 

list 4.11 

k.o. Leprovica 
 

1126 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja.  
 
Uz rub izgr GP i cestu. 
PŠ 
 
 
P=3017 m2 

NE PRIHVAĆA SE 
Prema odredbama Zakona o prostornom uređenju i Prostornog plana 
Zagrebačke županije na području naselja Črnec Dugoselski nije moguće 
proširenje građevinskog područja naselja zbog relativno malog postotka 
izgrađenosti postojećeg građevinskog područja naselja (50 % 
izgrađenosti; prema odredbama PP ZŽ potrebno je 70% izgrađenosti da 
bi bilo moguće proširenje građevinskog područja naselja).  

7.  22. Dubravka Gulić 
Ulica grada Vukovara 238 
10000 Zagreb 

Črnec Dugoselski 
 

list 4.11 

k.o. Leprovica 
 

1116 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
 
Čestice 1114, 1115 i 1116  stavljene pod 
preventivnu zaštitu 2010. 
 
Uz rub izgr. GP, drugi red čestice. 
PŠ P= 1880 m2 

NE PRIHVAĆA SE 
Prema odredbama Zakona o prostornom uređenju i Prostornog plana 
Zagrebačke županije na području naselja Črnec Dugoselski nije moguće 
proširenje građevinskog područja naselja zbog relativno malog postotka 
izgrađenosti postojećeg građevinskog područja naselja (50 % 
izgrađenosti; prema odredbama PP ZŽ potrebno je 70% izgrađenosti da 
bi bilo moguće proširenje građevinskog područja naselja).  
 

ČRNEC RUGVIČKI 

8.  30. Mirko Petek 
Radićeva 6, Črnec Rugvički 

Črnec Rugvički 
 

k.o. Leprovica 
 

Zahtjev za ucrtavanje puta na 1086 prema stvarnom 
stanju, izmjena kulture u katastru? 

NIJE PREDMET PLANA 
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10370 Dugo Selo list 4.11  
1088 

Dio prostornog plana uređenja općine se, sukladno zakonskoj regulativi, 
izrađuje na katastarskim podlogama u mjerilu 1:5.000. Međutim, 
katastarske podloge za potrebe izrade prostornoga plana dobivaju se od 
nadležnog ureda za katastar te izmjena katastarskih podloga nije 
predmet prostornoga plana.  
 
Greška koja se u zahtjevu navodi predmet je postupka komasacije i 
njene provedbe u katastarskom operatu.  
 
Podnositelja zahtjeva upućujemo da se svojim zahtjevom obrati 
nadležnom uredu za katastar gdje će dobiti potrebne informacije o svim 
potrebnim koracima za izmjenu prikaza odnosno ucrtavanje puta u 
službenom katastarskom operatu.  
 
OPĆINA – STRANCI SE OVAJ ODGOVOR MOŽE ODMAH POSLATI! 

DONJA GREDA 

9.  33. Vladimir Jurić 
V. kosnica 71 
10410 Velika Gorica 

Donja Greda 
 

list 4.12 

k.o. Leprovica 
 

1748 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 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 uz županijsku cestu gdje se također prema 
odredbama županijskoga prostornoga plana ne preporučuje proširenje 
građevinskog područja naselja.  

10.  56. INTERKOP 
Štefanovac 41a 
10040 Zagreb 

Donja Greda 
 

list 4.12 

k.o. Leprovica 
 
 

1745 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
gospodarska namjena. 
 
oranica 

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).  
 
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.  
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Predmetna čestica nalazi se uz županijsku cestu gdje se također prema 
odredbama županijskoga prostornoga plana ne preporučuje proširenje 
građevinskog područja naselja. 

11.  79. Grupa građana Donja Greda 
 

Donja Greda 
 

list 4.12 

k.o. Leprovica 
 

1701/1 – 
1713/1 
1708/3 

1736-1749 
1753/1 

1754-1758 
1761 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, ili 
formiranje poslovne zone. 
 

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).  
 
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 plana ne preporučuje proširenje 
građevinskog područja naselja. 

12.  80. ZAGREBTRANS d.o.o. 
Lončareva 1/i 
10090 Zagreb 

Donja Greda 
 

list 4.12 

k.o. Leprovica 
 
 

1692 
1693 
1694 

Zahtjev se odnosi na izmjenu katastarske podloge, 
navedene čestice su objedinjene u jednu, 1692. 

NE PRIHVAĆA SE  - NIJE PREDMET PLANA 
 
Dio prostornog plana uređenja općine se, sukladno zakonskoj regulativi, 
izrađuje na katastarskim podlogama u mjerilu 1:5.000. Izvorni Prostorni 
plan uređenja Općine Rugvica donesen je 2005. godine, a ove izmjene 
izrađuju se sukladno Odluci o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Rugvica koju je usvojilo Općinsko vijeće Općine 
Rugvica i objavljena je u Službenom glasniku br. 7/17.  
 
Navedenom o dlukom nije predviđeno noveliranje katastarskih podloga 
na kojima je plan izrađen.  
 
Navedeno ne bi trebalo predstavljati problem u provođenju plana – 
prilikom traženja akta za građenje potrebno je priložiti rješenje kojim se 
dokazuje objedinjavanje čestica.  

13.  82. Stjepan Štivičić 
Oborovska 4 
10370 Dugo Selo 

Donja Greda 
 

list 4.12 

k.o. Leprovica 
 
 

1757 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
gospodarska namjena. 
 

NE PRIHVAĆA SE 
Vidjeti odgovor pod br. 79. 
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14.  108. Nada Igrc 
Zagrebačka 16, Planina Donja 

Donja Greda 
 

list 4.12 

k.o. Leprovica 
 
 

1701/1 
 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
poslovna zona. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
Vidjeti odgovor pod br. 79. 

15.  109. Vladimir Debeljak 
Dolenjska 42, Ježevo 

Donja Greda 
 

list 4.12 

k.o. Leprovica 
 
 

1702/1 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
poslovna zona. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
Vidjeti odgovor pod br. 79. 

16.  110. Josip Kuhar 
Donja Greda 30 

Donja Greda 
 

list 4.12 

k.o. Leprovica 
 
 

1703/1 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
poslovna zona. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
Vidjeti odgovor pod br. 79. 

17.  111. Barica Đuriš 
Donja Greda 56 

Donja Greda 
 

list 4.12 

k.o. Leprovica 
 
 

1704/1 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
poslovna zona. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
Vidjeti odgovor pod br. 79. 

18.  112. Marija Vrbančić r. Makovica 
Savska 61, Sop 

Donja Greda 
 

list 4.12 

k.o. Leprovica 
 
 

1705/1 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
poslovna zona. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
Vidjeti odgovor pod br. 79. 

19.  113. Ivica Đuriš 
Donja Greda 23, Donja Greda 

Donja Greda 
 

list 4.12 

k.o. Leprovica 
 
 

1706/1 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
poslovna zona. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
Vidjeti odgovor pod br. 79. 

20.  114. Anka i Ivica Đuriš 
Donja Greda 23, Donja Greda 

Donja Greda 
 

list 4.12 

k.o. Leprovica 
 
 

1707/1 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
poslovna zona. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
Vidjeti odgovor pod br. 79. 

21.  115. Marijan i Nada Jagušt 
Donja Greda 51, Donja Greda 

Donja Greda 
 

list 4.12 

k.o. Leprovica 
 
 

1708/1 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
poslovna zona. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
Vidjeti odgovor pod br. 79. 

22.  116. Stjepan Grgić 
Dankovečka 5 
10000 Zagreb 

Donja Greda 
 

list 4.12 

k.o. Leprovica 
 
 

1708/3 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
poslovna zona. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
Vidjeti odgovor pod br. 79. 
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23.  117. Josip Jagušt 
Donja Greda 54, Donja Greda 

Donja Greda 
 

list 4.12 

k.o. Leprovica 
 
 

1709/1 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
poslovna zona. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
Vidjeti odgovor pod br. 79. 

24.  118. Boris Blažec 
2. A Vinogradski odvojak 30 
Kloštar Ivanić 

Donja Greda 
 

list 4.12 

k.o. Leprovica 
 
 

1710/1 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
poslovna zona. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
Vidjeti odgovor pod br. 79. 

25.  119. Slavica Đuriš 
Donja Greda 48, Dugo Selo 

Donja Greda 
 

list 4.12 

k.o. Leprovica 
 
 

1711/1 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
poslovna zona. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
Vidjeti odgovor pod br. 79. 

26.  120. Dragica Đuriš, III. Trnjasnski nasip 3, 
Zagreb 
Branimir Đuriš, Donja Greda 48, 
Donja Greda 
Suzana Koraš, Iglićeva 2, Dugo Selo 
Jasminka Šutić, N. Marakovića 16/1, 
Zagreb 

Donja Greda 
 

list 4.12 

k.o. Leprovica 
 
 

1712/1 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
poslovna zona. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
Vidjeti odgovor pod br. 79. 

27.  121. Mile Jergović 
Donja Greda 39, Donja Greda 

Donja Greda 
 

list 4.12 

k.o. Leprovica 
 
 

1713/1 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
poslovna zona. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
Vidjeti odgovor pod br. 79. 

28.  122. Josip Kuhar 
Donja Greda 30, Donja Greda  

Donja Greda 
 

list 4.12 

k.o. Leprovica 
 
 

1736 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
poslovna zona. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
Vidjeti odgovor pod br. 79. 

29.  123. Ivan i Marica Jagušt 
Dugoselska Greda 49 

Donja Greda 
 

list 4.12 

k.o. Leprovica 
 
 

1737 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
poslovna zona. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
Vidjeti odgovor pod br. 79. 

30.  124. Josip Jagušt 
Donja Greda 54, Donja Greda 

Donja Greda 
 

list 4.12 

k.o. Leprovica 
 
 

1738 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
poslovna zona. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
Vidjeti odgovor pod br. 79. 

31.  125. Nadica i Marijan Jagušt 
Donja Greda 51, Donja Greda 

Donja Greda 
 

k.o. Leprovica 
 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
poslovna zona. 

NE PRIHVAĆA SE 
Vidjeti odgovor pod br. 79. 
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list 4.12  
1739 

 
 

32.  126. Anka i Ivica Đuriš 
Donja Greda 23, Donja Greda 

Donja Greda 
 

list 4.12 

k.o. Leprovica 
 
 

1740 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
poslovna zona. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
Vidjeti odgovor pod br. 79. 

33.  127. Marica Vurnek 
Donja Greda 52 
10370 Dugo Selo 

Donja Greda 
 

list 4.12 

k.o. Leprovica 
 
 

1741 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
poslovna zona. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
Vidjeti odgovor pod br. 79. 

34.  128. Josip Jagušt 
Donja Greda 54, Donja Greda 

Donja Greda 
 

list 4.12 

k.o. Leprovica 
 
 

1742 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
poslovna zona. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
Vidjeti odgovor pod br. 79. 

35.  129. Barica Đuriš 
Donja Greda 56 

Donja Greda 
 

list 4.12 

k.o. Leprovica 
 
 

1743 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
poslovna zona. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
Vidjeti odgovor pod br. 79. 

36.  130. Ivan Đuriš 
Dugoselska Greda 70 

Donja Greda 
 

list 4.12 

k.o. Leprovica 
 
 

1744 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
poslovna zona. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
Vidjeti odgovor pod br. 79. 

37.  131. Boris Blažec 
2.A Vinogradski odvojak 30 
Kloštar Ivanić 

Donja Greda 
 

list 4.12 

k.o. Leprovica 
 
 

1745 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
poslovna zona. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
Vidjeti odgovor pod br. 79. 

38.  132. Mile Jergović 
Donja Greda 39, Donja Greda 

Donja Greda 
 

list 4.12 

k.o. Leprovica 
 
 

1746 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
poslovna zona. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
Vidjeti odgovor pod br. 79. 

39.  133. Dragica Đuriš, III. Trnjasnski nasip 3, 
Zagreb 
Branimir Đuriš, Donja Greda 48, 
Donja Greda 
Suzana Koraš, Iglićeva 2, Dugo Selo 
Jasminka Šutić, N. Marakovića 16/1, 
Zagreb 

Donja Greda 
 

list 4.12 

k.o. Leprovica 
 
 

1747 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
poslovna zona. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
Vidjeti odgovor pod br. 79. 
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40.  134. Vladimir Jurić 
Velika Kosnica 71 
Velika Gorica 

Donja Greda 
 

list 4.12 

k.o. Leprovica 
 
 

1748 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
poslovna zona. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
Vidjeti odgovor pod br. 79. 

41.  135. Mira Mikelić, Rugvički Črnec 7 
 
Ivan Horvat, Rugvički Črnec 1 
 
Ana Broz, Božjakovina bb 
 
Ivan Đuriš, Dugoselska greda 7 
 
Jasminka Šutić, N. Marakovića 16/1, 
Zagreb 
 
Suzana Koraš, Iglićeva 2, Dugo Selo 
 
Dragica Đuriš, III. Trnjasnski nasip 3, 
Zagreb 
 
Vesnica Karamarko, S. Kolara 64, 
Ježevo Obodišće 
 
Marija Žutak, Zagrebačka 13, Dugo 
Selo 
 
Ivica Đuriš, Donja Greda 23, Donja 
Greda 
 
Branimir Đuriš, Donja Greda 48, 
Donja Greda 

Donja Greda 
 

list 4.12 

k.o. Leprovica 
 
 

1749 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
poslovna zona. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
Vidjeti odgovor pod br. 79. 

42.  136. Marica Muškon r. Pavlović 
Omladinska 4, Mala Ostrva 

Donja Greda 
 

list 4.12 

k.o. Leprovica 
 
 

1753/1 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
poslovna zona. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
Vidjeti odgovor pod br. 79. 

43.  137. Marica i Ivan Jagušt 
Dugoselska greda  49 

Donja Greda 
 

list 4.12 

k.o. Leprovica 
 
 

1754 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
poslovna zona. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
Vidjeti odgovor pod br. 79. 
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44.  138. Nadica i Marijan Jagušt 
Donja Greda 51, Donja Greda 

Donja Greda 
 

list 4.12 

k.o. Leprovica 
 
 

1755 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
poslovna zona. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
Vidjeti odgovor pod br. 79. 

45.  139. Marica Vurnek 
Donja Greda 52 
10370 Dugo Selo 

Donja Greda 
 

list 4.12 

k.o. Leprovica 
 
 

1756 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
poslovna zona. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
Vidjeti odgovor pod br. 79. 

46.  140. Stjepan i Branka Štivičić 
Oborovska 4 
10370 Dugo Selo 

Donja Greda 
 

list 4.12 

k.o. Leprovica 
 
 

1757 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
poslovna zona. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
Vidjeti odgovor pod br. 79. 

47.  141. Vladimir Debeljak 
Dolenjska 42, Ježevo 

Donja Greda 
 

list 4.12 

k.o. Leprovica 
 
 

1758 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
poslovna zona. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
Vidjeti odgovor pod br. 79. 

48.  142. Josip Kuhar (Mara) 
Donja Greda 30 

Donja Greda 
 

list 4.12 

k.o. Leprovica 
 
 

1761 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
poslovna zona. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
Vidjeti odgovor pod br. 79. 

49.  171. Marko Cesar 
Slavka Kolara 22 
10372 Obedišće Ježevo 

Donja Greda 
 

list 4.12 

k.o. Leprovica 
 
 

1690/1 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
gospodarska namjena – poslovna. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
Vidjeti odgovor pod br. 79. 

DRAGOŠIĆKA 

50.  45. Štefica Vukadin 
Stara cesta 46, Okunšćak 
10370 Dugo Selo 

Dragošićka 
 

list 4.10 

k.o. Okunšćak 
 
 

230 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
gospodarska namjena. 
 
oranica 
 
P3 
 
P= 27391 m2 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Čestica se nalazi udaljena od postojećeg građevinskog područja, bez 
riješenog prometnog prilaza i spoja na 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.  
Nisu priloženi konkretni poslovni planovi koji bi na ovoj lokaciji opravdali 
planiranje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske 
namjene. 
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51.  77.b Katica Šagud 
Predavceva 1 
10370 Dugo Selo 

Dragošićka 
list 4.10 

 

k.o. Okunšćak 
207 
208 

 

 
Zahtjev razdvojen po naseljima 
207, 208 – K2/P3 
 

NE PRIHVAĆA SE 
 
K.č. 207 i 208 k.o. Okunščak bile su uključene u izdvojeno građevinsko 
područje gospodarske namjene. Ovim izmjenama i dopunama PPUO 
Rugvica napravljena je cjelovita analiza građevinskih područja na 
području Općine Rugvica. Analiza je pokazala da na predmetnom 
području nije izgrađena osnovna infrastruktura (te će po odredbama 
članka 43. Zakona o prostornom uređenju navedeno prestati biti 
građevinsko područje početkom 2019. godine). Nadalje, Općina Rugvica 
nema saznanja o konkretnim poslovnim planovima te je stoga ovo 
građevinsko područje ukinuto.  
 
 

52.  158. Kaja i Mladen Bule 
I. Dragošičkin odvojak 6, Dragošička 

Dragošićka 
 

list 4.10 

k.o. Okunšćak 
 
 
 
 

375/1 

Zahtjev za ukidanje regulacijske linije prometnice na 
čestici (otkupljeno), te prenamjena u gospodarsku – 
poslovnu namjenu (građevine ozakonjene kao 
poslovno-stambene). 
 
kuća, poslovna zgrada, gosp. zgrada, garaža, 
nadstrešnica, dvorište 

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA 
 
Prihvaća se prijedlog za brisanje planirane prometnice preko predmetne 
čestice.  
 
Ne prihvaća se prijedlog za prenamjenu (u poslovnu namjenu). 
Građevine poslovno-stambene namjene mogu se graditi i u 
građevinskim područjima naselja, prema uvjetima koji su propisani na 
način da se smanje štetni utjecaji gospodarskih djelatnosti i prometnog 
opterećenja na prvenstveno stambenu namjenu građevinskog područja 
naselja. Veće gospodarske pogone treba smještati u izdvojena 
građevinska područja gospodarske namjene.  

53.  163. ZELENI HIT d.o.o. 
Rugvička cesta 102 
Dragošička 

Dragošićka 
 

list 4.10 

k.o. Okunšćak 
 
 

615 

Zahtjev za prenamjenu u gospodarsku namjenu – 
proizvodnu. 

PRIHVAĆA SE  
 
Prenamijenjeno u gospodarsku namjenu - poslovno 
 
 

54.  172. Josip Ljevak 
1. Kozari put 4. Odvojak br. 5 
10000 Zagreb 

Dragošićka 
 

list 4.10 

k.o. Okunšćak 
 
 

616 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
gospodarska namjena – poslovna. 

PRIHVAĆA SE  
 
Prenamijenjeno u gospodarsku namjenu - poslovno 
 

55.  175. Vesna Matkić 
Rugvička cesta 50A 
10372 Rugvica 

Dragošićka  
 

list 4.10 

k.o. Okunšćak 
 
 

223 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
gospodarska namjena – poslovna. 
 
P3 
 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Čestica se nalazi udaljena od postojećeg građevinskog područja, bez 
riješenog prometnog prilaza i spoja na osnovnu infrastrukturu.  
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P= 10365 m2 Na području Općine Rugvica zbog zakonskih ograničenja (mali postotak 
izgrađenosti postojećih građevinskih područja) nije moguće dodatno 
proširenje izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske 
namjene.  
Nisu priloženi konkretni poslovni planovi koji bi na ovoj lokaciji opravdali 
planiranje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske 
namjene. 
 

HRUŠĆICA 

56.  2. Branko i Dragica Kožar 
Savska 106, Hrušćica 
10373 Ivanja Reka 

Hrušćica 
 

list 4.1 

k.o. Hrušćica 
 
 

1310 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja radi 
legalizacije i upisa u gruntovne knjige. 
 
P1 

PRIHVAĆA SE 
Predmetna čestica uvrštena je u građevinsko područje naselja Hruščica.  
Površina proširenja: 461 m2.  
 

57.  26. Grupa građana iz Ivanje Reke: 
 
 
Anđela i Mirko Tot, Ivanjorečka 2, 
10373 Ivanja Reka 
 
Ivan Ranec, Ivanjorečka 40, 10373 
Ivanja Reka 
 
Kata Barlovi,Sv. Ivana 25, 10373 
Ivanja Reka 
 
Franjo Barlović,Sv. Ivana 25, 10373 
Ivanja Reka 

Hrušćica 
 

list 4.1 

k.o. Hrušćica 
 
 

1298 
 
 

1303 
 
 

1299 
 
 

1300 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja  za 
zonu G – gospodarsku namjenu. 
 
oranica 
 
 
oranica 
 
 
oranica 
 
 
oranica 
P= 9473 m2 / P1 
 

NE PRIHVAĆA SE 
Navedeni prostor nalazi se uz postojeće građevinsko područje naselja 
Hruščica, uz čestice na kojima su izgrađene građevine gospodarske 
namjene koji predstavljaju zatečeno stanje u prostoru.  
Do predmetnih čestica na koje se traži proširenje nije izgrađena 
prometna mreža ni druga infrastruktura.  
Smještaj gospodarskih građevina planom se usmjerava u zone 
gospodarske namjene izvan građevinskih područja naselja, kako ne bi 
dolazilo do neželjenih utjecaja na primarno stambenu namjenu 
građevinskih područja naselja. Na području Općine Rugvica postoji 
dovoljno neizgrađenih prostora u planiranim zonama gospodarske 
namjene u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja te nema 
planerskog razloga za traženo proširenje.  
 
 

58.  39. Ramiz Hašimović (Hedža) 
Željeznička 30 
10040 Zagreb 

Hrušćica 
 

list 4.1 

k.o. Hrušćica 
 

1373/1 
1378 

1379/2 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja.  
 
P3 / P= 4102 m2 

NE PRIHVAĆA SE 
Iz zahtjeva nije jasan karakter „ekonomskog dvorišta“ čija izgradnja se 
predlaže. Predmetna čestica nema riješen prometni pristup s juga, u 
nastavku postojećeg građevinskog područja naselja. Nema planerskog 
opravdanja za planiranje prometnice i proširenje građevinskog područja 
na sjever, budući da se ovim izmjenama planirana gospodarska zona 
(dalje na sjeveru) ukida.  

59.  57. GIP PIONIR d.o.o. Zagreb 
Zagrebačka 145 b 
10000 Zagreb 

Hrušćica 
 

list 4.1 i 4.4 

k.o. Hrušćica 
 
 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
gospodarska namjena; odnosno  prenamjenu 
čestica sportsko-rekreacijske namjene u 

NE PRIHVAĆA SE 
Zona sporta i rekreacije (golf igralište) na ovom području planirana je 
Prostornim planom Zagrebačke županije (čl. 93.).  
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2914/1 
2914/2 

gospodarsku. 
 

Predložena namjena (gospodarska – skladištenje i recikliranje otpada 
koji nastaje u graditeljstvu) nije kompatibilna s planiranom rekreacijskom 
namjenom na ovom području. Dodatni razlog neprihvatljivosti ove 
namjene je činjenica da se lokacija nalazi u zoni savskog vodonosnika.  

60.  176. Marinko Živkušić 
Savska 84, Hrušćica 

Hrušćica 
 

list 4.1 

k.o. Hrušćica 
 
 
 

1383 
1385 
1386 

Zahtjev za ukidanje puta na k.č. 1386 u duljini druge 
dvije čestice, te ukidanje građevinskog područja na 
čestici 1386 (??). 
 
kuća i dvorište 
oranica 
put 
P3 

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA 
Prometnica koja je bila ucrtana u grafičkom dijelu plana (građevinska 
područja naselja) brisana je, te će biti moguće formirati česticu sukladno 
stvarnom stanju na terenu.  
Ne prihvaća se zahtjev za ukidanjem građevinskog područja na k.č. 
1386. k.o. Hruščica – nema planerskog opravdanja za ukidanje u 
odnosu na postojeću izgrađenost građevinskog područja te utvrđeni 
oblik građevinskog područja koji uključuje i susjedne čestice.  

JALŠEVEC NARTSKI 

61.  31. Katica Tečec 
Lonjska 13 
10371 Brckovljani 

Jalševec Nartski 
 

list 4.10 

k.o. Okunšćak 
 

622 
963 

Zahtjev za ukidanje zelene zone na česticama i 
proširenje građevinskog područja. 
 
P1 / GP 
 
622 - P= 3280 m2 

963 - P= 1710 m2 

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA 
 
Prihvaća se prijedlog da k.č. 963 bude uvrštena u građevinsko područje 
naselja.  
 
Ne prihvaća se prijedlog za uvrštenje k.č. 622 u građevinsko područje 
naselja. Predmetna čestica je udaljena od postojećeg građevinskog 
područja, nema prometnog pristupa i nalazi se većim dijelom u koridoru 
planiranog dalekovoda.  

62.  37. Vera Dajht Kralj 
Ilica 110 
10000 Zagreb 

Jalševec Nartski 
 

list 4.6 

k.o. Okunšćak 
 

171/2 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
 
P3 P= 19849 m2 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Čestica se nalazi udaljena od postojećeg građevinskog područja, bez 
riješenog prometnog prilaza i spoja na 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.  
Nisu priloženi konkretni poslovni planovi koji bi na ovoj lokaciji opravdali 
planiranje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske 
namjene. 
 
 

63.  46. Ivica Mačinković 
Dragošička 7, Lazi 

Jalševec Nartski 
 

k.o. Okunšćak 
 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
 

NE PRIHVAĆA SE 
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10370 Dugo Selo list 4.10 233/1 oranica 
 
P3  P= 10259 m2 

Predmetna čestica nalazi se udaljena od postojećeg građevinskog 
područja i nema riješen prometni pristup.  
Na području Općine Rugvica zbog zakonskih ograničenja (mali postotak 
izgrađenosti postojećih građevinskih područja) nije moguće dodatno 
proširenje izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske 
namjene.  
Nisu priloženi konkretni poslovni planovi koji bi na ovoj lokaciji opravdali 
planiranje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske 
namjene te se stoga prijedlog ne prihvaća. 
 

64.  47. Josip Princip 
Cvetkovićeva 6, Jalševec Nartski 
10370 Dugo Selo 

Jalševec Nartski 
 

list 4.10 

k.o. Okunšćak 
 
 

233/2 
234 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
gospodarska namjena. 
 
P3 
 
P= 14381 m2 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Predmetna čestica nalazi se udaljena od postojećeg građevinskog 
područja i nema riješen prometni pristup.  
Na području Općine Rugvica zbog zakonskih ograničenja (mali postotak 
izgrađenosti postojećih građevinskih područja) nije moguće dodatno 
proširenje izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske 
namjene.  
Nisu priloženi konkretni poslovni planovi koji bi na ovoj lokaciji opravdali 
planiranje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske 
namjene te se stoga prijedlog ne prihvaća. 
 

65.  59. DACI d.o.o. 
Domjanićeva 9 
10000 Zagreb 

Jalševec Nartski 
 

list 4.6 i 4.10 

k.o. Okunšćak 
 
 

242 
243 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
gospodarska i gospodarska namjena. 
 
P3 
 
P= 13761 m2 
 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Čestica se nalazi udaljena od postojećeg građevinskog područja, bez 
riješenog prometnog prilaza i spoja na 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.  
Nisu priloženi konkretni poslovni planovi koji bi na ovoj lokaciji opravdali 
planiranje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske 
namjene. 
 

66.  66. Saša Kralj 
Klaićeva 15 
10000 Zagreb 

Jalševec Nartski 
 

list 4.6 

k.o. Okunšćak 
 
 

171/2 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
gospodarska namjena. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Čestica se nalazi udaljena od postojećeg građevinskog područja, bez 
riješenog prometnog prilaza i spoja na osnovnu infrastrukturu.  



PPUO RUGVICA– V. IZMJENE I DOPUNE (2018.)  OBRADA PRIJEDLOGA ZA IZMJENE PLANA 
20.07.2018.         14 
 

 Oznaka  Podnositelj primjedbe Naselje k.č. Zahtjev  Mišljenje – odgovor izrađivača Plana 

 
Na području Općine Rugvica zbog zakonskih ograničenja (mali postotak 
izgrađenosti postojećih građevinskih područja) nije moguće dodatno 
proširenje izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske 
namjene.  
Nisu priloženi konkretni poslovni planovi koji bi na ovoj lokaciji opravdali 
planiranje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske 
namjene. 
 

67.  67. Višnja Ovček 
II. Pere Pirkera 4 
10360 Sesvete 

Jalševec Nartski 
 

list 4.10 

k.o. Okunšćak 
 

624 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
 
P1 P= 4079 m2 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Predmetna čestica nalazi se udaljena od građevinskog područja naselja 
Jalševec Nartski (kojemu administrativno pripada). Proširenjem 
građevinskog područja na ovoj lokaciji došlo bi do spajanja građevinskih 
područja naselja jalkševec Nartski i naselja Okunšćak, što ne bi bilo u 
skladu s čl. 88. Prostornog plana Zagrebačke županije.  
 
Veći dio čestice nalazi se u zaštitnom koridoru planiranog dalekovoda 
gdje nije moguće širenje građevinskog područja.  
 
Čestica se nalazi u kategoriji vrijednog poljoprivrednog zemljišta (P1) na 
koje se ne može širiti građevinsko područje.  

68.  78. Dragutin Topolovac 
Meducin 31 
10000 Zagreb 

Jalševec Nartski 
 

list 4.6 i 4.10 

k.o. Okunšćak 
 

242 
243 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
gospodarska namjena. 
 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Čestica se nalazi udaljena od postojećeg građevinskog područja, bez 
riješenog prometnog prilaza i spoja na 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.  
Nisu priloženi konkretni poslovni planovi koji bi na ovoj lokaciji opravdali 
planiranje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske 
namjene. 
 

69.  145. Snježana Ostrolučanin 
D. Ivaniševića 10A 
10000 Zagreb 

Jalševec Nartski 
 

list 4.6 i 4.10 

k.o. Okunšćak 
 
 

241 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
poslovna namjena 
 
P3  P= 5085 m2 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Predmetna čestica nalazi se udaljena od postojećeg građevinskog 
područja i nema riješen prometni pristup.  
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Na području Općine Rugvica zbog zakonskih ograničenja (mali postotak 
izgrađenosti postojećih građevinskih područja) nije moguće dodatno 
proširenje izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske 
namjene.  
Nisu priloženi konkretni poslovni planovi koji bi na ovoj lokaciji opravdali 
planiranje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske 
namjene te se stoga prijedlog ne prihvaća. 
 

70.  154. Višnja Ivček 
II. Trnava 10 
10040 Zagreb 

Jalševec Nartski 
 

list 4.10 

k.o. Okunšćak 
 
 

624 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
gospodarska namjena. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Predmetna čestica nalazi se udaljena od građevinskog područja naselja 
Jalševec Nartski (kojemu administrativno pripada). Proširenjem 
građevinskog područja na ovoj lokaciji došlo bi do spajanja građevinskih 
područja naselja jalkševec Nartski i naselja Okunšćak, što ne bi bilo u 
skladu s čl. 88. Prostornog plana Zagrebačke županije.  
 
Veći dio čestice nalazi se u zaštitnom koridoru planiranog dalekovoda 
gdje nije moguće širenje građevinskog područja.  
 
Čestica se nalazi u kategoriji vrijednog poljoprivrednog zemljišta (P1) na 
koje se ne može širiti građevinsko područje. 

71.  160. REKO d.o.o. 
Dumovečka 27, Hrušćica 

Jalševec Nartski 
 

list 4.10 

k.o. Okunšćak 
 
 

233/2 
234 

Zahtjev za prenamjenu u gospodarsku namjenu – 
proizvodnu. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Predmetna čestica nalazi se udaljena od postojećeg građevinskog 
područja i nema riješen prometni pristup.  
Na području Općine Rugvica zbog zakonskih ograničenja (mali postotak 
izgrađenosti postojećih građevinskih područja) nije moguće dodatno 
proširenje izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske 
namjene.  
Nisu priloženi konkretni poslovni planovi koji bi na ovoj lokaciji opravdali 
planiranje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske 
namjene te se stoga prijedlog ne prihvaća. 
 

72.  165. Pavo Tolić 
Zagrebačka 10A, Jalševec Nartski 
10372 Rugvica 

Jalševec Nartski 
 

list 4.10 

k.o. Okunšćak 
 
 
 

544/1 

Zahtjev za izmjenu najmanje širine čestice na kojoj 
je moguće graditi. (predmetna čestica je 17,80 m, a 
min. širina 18m). 
 
U izgr. GP, postoji objekt, čestica je mjestimično uža 
od 18m.  

PRIHVAĆA SE 
 
Kroz izmjene tekstualnog dijela plana omogućiti će se odstupanje do 5% 
od jednog propisanog uvjeta za oblik čestice (površina, minimalna širina 
itd.). Ostali uvjeti gradnje moraju biti zadovoljeni.   
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GP  

73.  174. Pavo Tolić 
Zagrebačka 10A, Jalševec Nartski 
10370 Dugo Selo 

Jalševec Nartski 
 

list 4.10 

k.o. Okunšćak 
 
 
 

544/1 

Zahtjev za izmjenu najmanje širine čestice na kojoj 
je moguće graditi. (predmetna čestica je 17,80 m, a 
min. širina 18m). 
 
kuća, oranica, dvorište 

PRIHVAĆA SE 
 
Kroz izmjene tekstualnog dijela plana omogućiti će se odstupanje do 5% 
od jednog propisanog uvjeta za oblik čestice (površina, minimalna širina 
itd.). Ostali uvjeti gradnje moraju biti zadovoljeni.   
 
 

JEŽEVO 

74.  19. Vesna Rustambeg 
Ljerke Šram 4 
Zagreb 

Ježevo 
 

list 4.17 

k.o. Ježevo 
 

719 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Prema odredbama Zakona o prostornom uređenju i Prostornog plana 
Zagrebačke županije na području naselja Ježevo nije moguće proširenje 
građevinskog područja naselja zbog relativno malog postotka 
izgrađenosti postojećeg građevinskog područja naselja (59 % 
izgrađenosti; prema odredbama PP ZŽ potrebno je 70% izgrađenosti da 
bi bilo moguće proširenje građevinskog područja naselja).  
 
Čestica se nalazi odvojena od ostatka građevinskog područja naselja.  
 

75.  20. Đuro i Slavica Hunić 
Ježevečka 41 
Ježevo 

Ježevo 
 

list 4.17 

k.o. Ježevo 
 

905 
910 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
 
905 – P= 4512 m2, prosječna širina >18 m 
910 – P= 677 m2 , prosječna širina cca 13m 

PRIHVAĆA SE 
 
K.č. 905. već se nalazi u građevinskom području naselja. Ovim 
izmjenama za ovakva neizgrađena i neuređena građevinska područja 
naselja propisati će se detaljnost UPU-a te će na njima biti moguća 
gradnja (uz zadovoljenje uvjeta kao što je izgrađena prometnica).  
 
Građevinsko područje naselja biti će prošireno i na k.č. 910.  
 
 
 

76.  43. Amira Berberović 
Kršnjavoga 13, kod Gašpert 
10000 Zagreb 

Ježevo 
 

list 4.17 

k.o. Ježevo 
 
 

1406 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
ugostiteljska namjena. 
 
Uz izgr. GP i neizgr. GP, čestica u drugom redu. 
PŠ 
 
P= 1398 m2 

PRIHVAĆA SE  
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77.  151. UNIJA NOVA d.o.o. 
Radnička cesta 22/II 
10000 Zagreb 

Ježevo 
 

list 4.17 i 4.21 

k.o. Ježevo 
 
 
 

1564 

Zahtjev za prenamjenu građevinskog područja, iz 
gospodarske namjene – farma stoke u gospodarsku 
namjenu – gospodarenje otpadom. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Postojeća farma nalazi se na poljoprivrednom zemljištu visoke kvalitete i 
logično je locirana u odnosu na naselja i udaljenosti od građevinskog 
područja. Prihvaćanjem prijedloga da se na ovom području dozvoli 
gospodarska namjena i to za djelatnost gospodarenja otpadom dovela bi 
do cijelog niza štetnih utjecaja na okolna poljodjelska zemljišta ali i na 
lokalne prometnice i kvalitetu života u postojećim naseljima.  
Na području Općine Rugvica postoji dosta planiranih zona gospodarske 
namjene koje imaju dobru prometnu povezanost i u kojima je moguće 
locirati građevine za gospodarenje otpadom.  
 

78.  169. Josip Jerković 
Ježevečka 142, Ježevo 
10370 Dugo Selo 

Ježevo 
 

list 4.17 

k.o. Ježevo 
 
 

1406 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
stambene namjene (na čestici legalizirani objekti). 

PRIHVAĆA SE  
 

79.  B-28 Župa Uzvišenja sv. Križa 
Dugo Selo 
Lukarišće, Ivice Lovretića 14 
10370 Dugo Selo 

Ježevo k.o. Ježevo 
1287 
1288 
1289 
1290 
1291 
1292 
1293 

Zahtjev da se evidentiraju granice zaštićenog 
kulturnog dobra (crkva i groblje) i da se evidentira 
nekadašnje groblje 

PRIHVAĆA SE 
Uvršteno u građevinsko područje društvene namjene 

80.  B-01  list xx  Zahtjev za proširenje građevinskog područja.  

NART SAVSKI 

81.  51. Grupa građana:  
 
Danko Prša, Splitska 3/2, Korenica 
 
Ivo Babić, Zavoj 1, Dragošićka 
 
Vinko Bošnjak, I Resnik 84, Zagreb 
 
Sandra Karamatić, Vratnička 7, 
Zagreb 
 
Josip Mihaljević, Južna 74, Zagreb 

Nart Savski 
 

list 4.10 

k.o. Okunšćak 
 
 
 

1017 
1018 

1019/2 
 

Zahtjev za spajanje prometnica na k.č. 1021/2  i 
2046 1046(?), obje k.o. Okunšćak. 

PRIHVAĆA SE 
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Stjepan (Ivan) Novak, Zagrebačka 
68, Struga Nartska 
 
Danica Perić, Zavoj 1, Dragošićka 
 
Karlo Tanasić, I Resnik 86, Zagreb  

82.  167. Franjo Milovac 
Nartska ulica 25 
10370 Dugo Selo 

Nart Savski 
 

list 4.10 

k.o. Okunšćak 
 
 

1120 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
stambene namjene. 
 
P1 P= 2785 m2 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Predmetna čestica nalazi se udaljena od prometnice i bez riješenog 
prometnog pristupa.  
 
Na području naselja Nart Savski zbog niskog postotka izgrađenosti 
postojećeg građevinskog područja nema mogućnosti za daljnja 
proširenja građevinskog područja naselja.  

NOVAKI OBOROVSKI 

83.  5. Mihael Sočnić 
Sočnićeva 7, Novaki Oborovski 
10372 Oborovo 

Novaki Oborovski 
 

list 4.19 

k.o. Novaki 
Oborovski 

 
435 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
 
 
oranica  
 
P1 
 
P= 13873 m2 

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 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. 

84.  7. Mato Marenić 
Plitvička 8 

Novaki Oborovski 
 

k.o. Novaki 
Oborovski 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, u 
stambeno-poslovnu namjenu. 

NE PRIHVAĆA SE 
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10360 Sesvete list 4.19  
432 

 
oranica  
 
P1 
 
 
P= 6118 m2 
 

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 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. 
 

85.  8. Mihaela Burušić 
Zagrebačka 19, Jalševec Nartski 
Zahtjev za proširenje građevinskog 
područja. 
 
10370 Dugo Selo 

Novaki Oborovski 
 

list 4.19 

k.o. Novaki 
Oborovski 

 
195 
196 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
 
 
P1 
 
 
P= 11071 m2 

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 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. 
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86.  21. Nadica Antolković 
Donja poljana 14 
10310 Ivanić Grad 

Novaki Oborovski 
 

list 4.23 

k.o. Novaki 
Oborovski 

 
450 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
P1 
 
 
P= 5212 m2 

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 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. 
 

87.  42. Stjepan Rumenčić 
St. Cesta 21, Novaki Oborovski 
10372 Oborovo 

Novaki Oborovski 
 

list xx 

k.o. Novaki 
Oborovski 

 
 

441 
453 
623 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
gospodarska namjena (441) , stambeno-
gospodarska (453) i  stambena namjena (623). 
 
441 cca 40 m od izgr. GP, trebalo bi uključii i 442 
- P= 3928 m2, prosječna širina >21 m. 
 
453 u neizgr. GP 
- P= 2772 m2, prosječna širina cca 11,5 m. 
 
623 uz potez neizgr. i izgr. GP 
- P= 2447 m2, prosječna širina < 9 m. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
 
K.č. 441: 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 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. 
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K.č. 453: Čestica je već dijelom uvrštena u građevinsko područje naselja 
(dubine cca 64 m). Ne prihvaća se prijedlog za prenamjenu u poslovnu 
namjenu zbog konteksta okolne izgradnje. Ne prihvaća se prijedlog za 
uvrštenje cijele čestice u građevinsko područje naselja budući da na 
području naselja Novaki Oborovski nije moguće daljnje proširenje 
građevinskog područja.  
 
K.č. 623: Čestica svojom širinom ne zadovoljava uvjete za izgradnju 
građevina. Na području naselja Novaki Oborovski nije moguće daljnje 
proširenje građevinskog područja.  
 

88.  58. Ivica Kuzmec 
Posavska 20 
Novaki Oborovski 

Novaki Oborovski 
 

list xx 

 Zahtjev za izmjenu PPUO za građevinsko područje 
naselja Novaki Oborovski. 
 
 

NIJE ZAHTJEV  
Postupak izmjene PPUO Rugvica pokrenut je odlukom Općinskog 
vijeća.  

89.  61. Evica Bekavac 
30. svibnja 4 
10370 Dugo Selo 

Novaki Oborovski 
 

list 4.19 

k.o. Novaki 
Oborovski 

 
171 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
 
 
oranica P1 P= 8374 m2 

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 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. 

90.  64. Mladen Hajduk 
Stara cesta 62, Novaki Oborovski 
10372 Oborovo 

Novaki Oborovski 
 

list 4.19 

k.o. Novaki 
Oborovski 

 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
gospodarska namjena.  
 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Prema odredbama Zakona o prostornom uređenju i Prostornog plana 
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436 
437 
438 

P1 
 
P= 18900 m2 

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 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. 

91.  72. JASENSKA d.o.o. 
Jasenska 2 
20355 Opuzen 

Novaki Oborovski 
 

list 4.19 

k.o. Novaki 
Oborovski 

 
25 
28 
32 
33 

Zahtjev za prenamjenu iz stambeno-poslovne u 
poslovnu zonu. 
 
GP 
P= 24621 m2 

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA 
 
Granice građevinskog područja neće se mijenjati u odnosu na postojeći 
plan što znači da se k.č. 32. i dio k.č. 28. i 33. rezerviraju za koridor 
planirane ulice.  
 
Prihvaća se prijedlog za prenamjenu k.č. 25, 28 i 33 u građevinsko 
područje naselja – gospodarska namjena.  
 

92.  73. ALTE GRADNJA d.o.o. 
Vukovarskih vitezova 7 
32000 Vukovar 

Novaki Oborovski 
 

list 4.19 

k.o. Novaki 
Oborovski 

 
448 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
gospodarska namjena. 
 
oranica  
P1 
 
P= 2677 m2 

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 
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odredbama županijskoga prostornoga 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. 

93.  77.c Katica Šagud 
Predavceva 1 
10370 Dugo Selo 

Novaki Oborovski 
list 4.19 

k.o. Novaki 
Oborovski 

22 
 

 
 
Zahtjev razdvojen po naseljima 
 

NE PRIHVAĆA SE 
 
K.č. 22 k.o. Novaki Oborovski bila je uključena u izdvojeno građevinsko 
područje gospodarske namjene. Ovim izmjenama i dopunama PPUO 
Rugvica napravljena je cjelovita analiza građevinskih područja na 
području Općine Rugvica te su građevinska područja gospodarske 
namjene presložena unutar površine koja je dozvoljena Prostornim 
planom Zagrebačke županije. Općina Rugvica nema saznanja o 
konkretnim poslovnim planovima na predmetnoj lokaciji te je stoga ovo 
građevinsko područje ovim izmjenama ukinuto.  
 

94.  83. Marica i Josip Šipek 
Čulinečka cesta 74 
10040 Zagreb 

Novaki Oborovski 
 
 

list 4.19 

k.o. Novaki 
Oborovski 

 
442 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
gospodarska namjena. 
 
Uz rub izgr. GPi cestu, uz zahtjev 42. 
P1 
 
P= 7742 m2 

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 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. 
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95.  149. Ivan Munić 
Ninin put 3, Novaki Oborovski 
10372 Oborovo 

Novaki Oborovski 
 

list 4.19 

k.o. Novaki 
Oborovski 

 
428 
431 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
gospodarska namjena – poslovna.  
 
P1 
 
428 - P= 7563 m2 

431 - P= 7868 m2 

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 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. 

96.  155. Mladen Hajduk 
Stara cesta 62, Novaki Oborovski 
10372 Oborovo 

Novaki Oborovski 
 

list 4.19 

k.o. Novaki 
Oborovski 

 
436 
437 
438 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
 
 
oranica 
oranica 
oranica 
 
Isti zahtjev predan pod 64. 
P2 
 

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 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. 
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97.  156. Veljko Perić 
Tihajina bb 
Grude, BiH 

Novaki Oborovski 
 

list 4.19 

k.o. Novaki 
Oborovski 

 
430/1 
430/2 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
 
 
oranica 
oranica  
 
P1 
 
P= 8373 m2 

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 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. 
 
 
 

98.  168. Glazir d.o.o. 
Posavska ulica 59 
10372 Oborovo 

Novaki Oborovski 
 

list 4.19 

k.o. Novaki 
Oborovski 

 
 

443 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
gospodarska namjena – proizvodna.  
> PRENAMJENA 
 
U izgr. GP 
GP 
 
P= 9706 m2 

PRIHVAĆA SE 
Za navedenu česticu prenamijenjena je namjena  u gospodarsku 
namjenu – proizvodnu. 
 
Namjena je promijenjena i za susjedne katastarske čestice k.č. 444 i 446 
k.o. Novaki Oborovski. 
 

99.  177. Dražen Rumenčić 
Posavska 90, Novaki Oborovski 
 

Novaki Oborovski 
 

list 4.19 

k.o. Novaki 
Oborovski 

 
194 

Zahtjev za prenamjenu u gospodarsku namjenu – 
proizvodnu.> uvrštenje u GP 
 
P1 
 
P= 7972 m2 

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).  
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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 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. 

100.  179. Stjepan Đurin 
Đurinova 4, Novaki Oborovski 
10372 Oborovo 

Novaki Oborovski 
 

list 4.19 

k.o. Novaki 
Oborovski 

 
174 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
 
P1 
 
P= 7972 m2 
 

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 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. 

101.  181. Stjepan Kičuda 
Kičudina 4, Novaki Oborovski 

Novaki Oborovski 
 

list 4.19 

k.o. Novaki 
Oborovski 

 
447 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja.  
 
P1 
 
P= 8889 m2 

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).  
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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 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. 
 

102.  183. Anica Bjeloš 
Slavka Kolara 13C 
Velika Gorica 

Novaki Oborovski 
 

list 4.19 

k.o. Novaki 
Oborovski 

 
172 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
stambena namjena. 
 
oranica  
P1 
 
P= 4254 m2 

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 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. 

103.  184. Marica Remenar i Marica Šantić 
Posavska 18, Črnec Dugoselski 
10370 Dugo Selo 

Novaki Oborovski 
 

list 4.19 

k.o. Novaki 
Oborovski 

 
440 
624 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
 
k.č. 624 zahtjev iz 2008, nije na novom 
440 preko puta izgr. i neizgr. GP, uz cestu; uz 
zahtjeve 42,63,84 ... 
P= 5247 m2 
PŠ 
624 uz potez neizgr. i izgr. GP 

NE PRIHVAĆA SE 
 
K.č. 440: 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 
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- P= 2284 m2, prosječna širina < 8,5 m. 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 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. 
 
K.č. 624: Čestica svojom širinom ne zadovoljava uvjete za izgradnju 
građevina. Na području naselja Novaki Oborovski nije moguće daljnje 
proširenje građevinskog područja.  

104.  185. Mara Čkum 
Stara cesta 29 
10372 Oborovo 

Novaki Oborovski 
 

list 4.19 

k.o. Novaki 
Oborovski 

 
193 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
 
P1 
 
P= 4715 m2, prosječna širina 15 m. 

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 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. 

105.  187. Marica Harabajsa 
Harabajsina 3, Novaki Oborovski 
10372 Oborovo 

Novaki Oborovski 
 

list 4.19 

k.o. Novaki 
Oborovski 

 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Prema odredbama Zakona o prostornom uređenju i Prostornog plana 
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176 P1 
 
P= 4715 m2, prosječna širina < 13,5 m. 

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 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. 

106.  188. Juraj Puž 
Stara cesta 43, Novaki Oborovski 
10372 Oborovo 

Novaki Oborovski 
 

list 4.19 

k.o. Novaki 
Oborovski 

 
192 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
 
 
P1 
 
P= 6824 m2 

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 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. 

107.  194. Marija Valek 
Harabajsova 5, Novaki Oborovski 

Novaki Oborovski 
 

list 4.19 

k.o. Novaki 
Oborovski 

 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
P1 
 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Prema odredbama Zakona o prostornom uređenju i Prostornog plana 
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382 P=1983 m2 
 
 

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 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. 

108.  B-04 Mihaela Burušić 
Zagrebačka 19 
Jalševec Nartski 

Novaki Oborovski k.o. Novaki 
Oborovski 

 
195 
196 

Proširenje građevinskog područja naselja 
 
 
oranica 
oranica 

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 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. 

109.  B-18 Branko Car 
Posavska 38, Novaki Oborovski 
10372 Oborovo 

Novaki Oborovski k.o. Oborovski 
Novaki 

 

Proširenje građevinskog područja 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Prema odredbama Zakona o prostornom uređenju i Prostornog plana 
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392 
393 
394 
395 

oranica 
oranica 
oranica 
oranica 

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 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. 
 

110.  B-19 Branko Car 
Posavska 38, Novaki Oborovski 
10372 Oborovo 

Novaki Oborovski k.o. Oborovski 
Novaki 

 
605 

Uvrštenje cijele čestice u građevinsko područje 
 
 
oranica 

NE PRIHVAĆA SE 
Čestica je već dijelom (cca 60 m udaljenosti od regulacijske linije) u 
građevinskom području naselja. Za izgradnju u „dubini“ nema prometnog 
pristupa te se zahtjev ne prihvaća.  
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).  
 

111.  B-21 Pitalarm  
Ivanjorečka c.7 
10373 Ivanja Reka 

Novaki Oborovski k.o. Oborovski 
Novaki 

 
194 
193 

Proširenje građevinskog područja – proizvodna 
namjena 
 
oranica 
oranica 

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 
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proširenje izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske 
namjene.  
 
Predmetna čestica nalazi se uz županijsku cestu gdje se također prema 
odredbama županijskoga prostornoga 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. 
 

OBEDIŠĆE JEŽEVSKO 

112.  63. AQUA VMV d.o.o. 
Ulica kralja Zvonimira 98 
10000 Zagreb 

Obedišće Ježevsko 
 

list 4.12 

k.o. Ježevo 
 
 

111/1 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
mješovita namjena, barem u duljini od 40m. 
 
oranica  
Na podlozi nije naznačena čestica 111/1, ali se ista 
prostire u nastavku na k.č. 110. 
Nastavlja se na izgr. i neizgr. GP, u drugom redu. 
P3 
P= 6236 m2 

PRIHVAĆA SE 
 
Građevinsko područje je prošireno, gospodarska namjena – proizvodna.  
 
 

113.  70. Marko Cesar 
Slavka Kolara 22, Obedišće Ježevsko 

Obedišće Ježevsko 
 

list 4.12 

k.o. Ježevo 
 
 

83 
85 
86 
87 

Zahtjev za prenamjenu stambene namjene u 
poslovnu namjenu. 
 
U neizgr. GP u P= 10191 m2. 
GP 

PRIHVAĆA SE 
 
 

OBOROVO 

114.  10. Kornelija Pervan 
Prijedorska 38 
10000 Zagreb 

Oborovo 
 

list 4.27 

k.o. Oborovo 
 

749 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
 
oranica 
P1 
 
P=2440m2 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Navedena čestica nalazi se u koridoru planirane županijske ceste te na 
ovaj prostor nije moguće proširenje građevinskog područja.  

115.  34. Jakša i Antonio Paunović 
Biskupa A. Kažotića ¼ 

Oborovo 
 

k.o. Oborovo 
 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
stambene namjene. 

PRIHVAĆA SE 
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10370 Dugo Selo list 4.27  
231 

 
P1 
P=3303m2 
 
 

 
 

116.  147. DIGNUS TRITON d.o.o. 
Dalmatinska 12 
52440 Poreč 

Oborovo 
 

list 4.27   

k.o. Oborovo  
 
 

212 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, za 
izgradnju doma za starije i nemoćne. 
 
kuća + 2 zgr, dvorište, oranica 

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA 
 
Dio čestice već se nalazi u građevinskom području naselja.  
Ovim izmjenama građevinsko područje je prošireno u dubinu cca 90 m 
od prometnice odnosno oko 6500 m2 predmetne čestice je uvršteno u 
građevinsko područje naselja što bi, prema priloženim skicama, trebalo 
biti dovoljno za realizaciju planiranog zahvata gradnje doma za starije i 
nemoćne.  
 
Sjeverni dio čestice nalazi se u koridoru planirane županijske prometnice 
i na to područje nije moguće proširenje građevinskog područja naselja.  
 

117.  162. Vladimir Doroda 
Dugoselska 4 
10372 Rugvica 
 
Branko Doroda 
Dugoselska 50 
10372 Rugvica 

Oborovo 
 

list 4.27 

k.o. Oborovo 
 
 

313 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
stambena namjena. 
 
oranica  
P= 2139 m2 

Prosječna širina čestice manja od 18m. 
P1 
 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Čestica se nalazi uz županijsku prometnicu, s druge strane ceste od 
postojećeg građevinskog područja naselja. Nema planerskog 
opravdanja za otvaranje novog građevinskog područja s druge strane 
županijske prometnice.  
 
Dodatno, čestica se nalazi uz rub koridora planirane županijske ceste ui 
zoni koja mora biti rezervirana za rješenje križanja s postojećom cestom.  
 
Čestica se nalazi u kategoriji vrijednog poljoprivrednog zemljišta (P1) na 
koje se ne može širiti građevinsko područje. 
 
 

118. N
E
 
P
R
I
H
V

189. Jakša i Antonio Paunović 
Biskupa A. Kažotića ¼ 
10370 Dugo Selo 

Oborovo 
 

list 4.27 

k.o. Oborovo 
 
 

231 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
stambene namjene. 
 
oranica  
 
ISTI ZAHTJEV PREDAN POD 34. 
P1 

PRIHVAĆA SE 
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A 

119.  B-17 Branko Car 
Posavska 38, Novaki Oborovski 
10372 Oborovo 

Oborovo k.o. Oborovo 
 

210 

Uvrštenje cijele čestice u građevinsko područje 
 
oranica 

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA 
 
Bez podrobnijeg obrazloženja planiranog zahvata nije moguće proširiti 
građevinsko područje na relativno veliku katastarsku česticu koja se 
nalazi na predjelu vrijednog poljoprivrednog zemljišta (P1).  
 
Ovim izmjenama je geometrija građevinskog područja usklađena sa 
susjednim prihvaćenim zahtjevom za izmjene te je cca 2400 m2 
predmetne čestice uvršteno u građevinsko područje naselja.  
 

120.  B-24A Općina Rugvica Oborovo k.o. Oborovo 
 
 

408 
462/3 

Proširenje građevinskog područja – gospodarska 
namjena 
 
livada 
livada 

PRIHVAĆA SE 
 

OKUNŠĆAK 

121.  27. Katarina Petrin 
Prečno 100, Prečno 
10372 Oborovo 

Okunšćak 
 

list 4.10 

k.o. Okunšćak 
 
 
 

1373 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja i 
povlačenje zahtjeva za uvrštenje u građevinsko 
područje. 
 
PŠ 
 
P= 3934 m2 (ukupno) 
 

ZAHTJEV POVUČEN 
 
 

122.  40. Ivan Šafran 
Trnovčica 5 
10040 Zagreb 

Okunšćak  
 

list 4.10 

k.o. Okunšćak 
 

1143 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
 
oranica 
 
P1 
 
P= 2344 m2 

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.  
Nisu priloženi konkretni poslovni planovi koji bi opravdali planiranje 
izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske namjene. 
 

123.  159. Ilija Majstorović 
Sabolova 16, Okunšćak 

Okunšćak 
 

list 4.10 

k.o. Okunšćak 
 
 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
stambena namjena. 

ZAHTJEV JE NEPOTREBAN / VEĆ UVRŠTENO U GP NASELJA 
 
Predmetna čestica već se nalazi u građevinskom području naselja.  
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1269/1 

124.  191. Stjepan Petek 
Galovićeva 6 
10372 Rugvica 

Okunšćak 
 

list 4.10 

k.o. Okunšćak 
 
 

1152 
1153 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
stambena namjena. 
 
P1 
 
P= 11668 m2 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Predmetna čestica nalazi se udaljena od postojećeg građevinskog 
podučja naselja, bez prometnog pristupa i spoja na infrastrukturu. Dio 
čestice nalazi se u koridoru planiranog dalekovoda.  
Nema planerskog opravdanja za proširenje građevinskog područja na 
ovaj prostor.  
Na susjednim česticama je već otprije planirana gospodarska namjena, 
što je nekompatibilno sa traženom (stambenom) namjenom.  

OTOK NARTSKI 

125.  29. Marica Klarić 
Savska 40, Svibje 
10361 Sesvetski Kraljevec 

Otok Nartski 
 

list 4.5 

k.o. Hrušćica 
 

3538 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
 
P1 P= 1147 m2 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Navedena čestica nalazi se u koridoru planiranog dalekovoda i tu nije 
moguće proširiti građevinsko područje naselja. 

126.  52. Zdravko Lučić 
IV. Trnova 23 
10040 Zagreb 

Otok Nartski 
 

list 4.5 

k.o. Hrušćica 
 

3545 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
 
P1 P= 2210 m2 
 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Navedena čestica nalazi se u koridoru planiranog dalekovoda i tu nije 
moguće proširiti građevinsko područje naselja. 

127.  146. Ivan Mišić 
Savska 2, Otok Nartski 
10361 Sesvetski Kraljevec 

Otok Nartski 
 

list 4.9 

k.o. Hrušćica 
 

4403 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
 
P1 P= 5324 m2 

NE PRIHVAĆA SE 
Predmetna čestica nema pristup na prometnu površinu. Nalazi se na 
vrijednom poljoprivrednom zemljištu (P1) gdje nije dozvoljeno proširenje 
građevinskog područja naselja.  

128.  148. NIKIĆ-SERVIS d.o.o. 
Vuročka cesta 87, Otok Nartski 

Otok Nartski 
 

list 4.5 i 4.9 

k.o. Hrušćica 
 
 
 

3442 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
gospodarska namjena, izgradnja proizvodno 
skladišne hale.  
 
oranica gaj 

PRIHVAĆA SE 
 
Prihvaća se uz napomenu da će za realizaciju planiranog zahvata u 
prostoru biti potrebno izmijeniti UPU 2 koji je na snazi. Izmjenom UPU-a 
biti će potrebno izmijeniti granicu UPU-a tako da predmetna čestica ne 
bude obuhvaćena UPU-om.  

OTOK SVIBOVSKI 

129.  13. Milka i Siniša Bijelić 
Dalmatinska 4 
Otok Svibovski 

Otok Svibovski 
 

list 4.5 

k.o. Hrušćica 
 
 
 
 

Zahtjev za uvrštenje čestica u građevinsko područje. 
Za iste je 2007. izdana lokacijska dozvola koja nije 
konzumirana. Na čestici se planira gradnja 
proizvodnog objekta. 
 

ZAHTJEV JE NEPOTREBAN / VEĆ UVRŠTENO U GP NASELJA 
 
Predmetne čestice već su uvrštene u građevinsko područje naselja (do 
koridora dalekovoda) i nalaze se u neizgrađenom građevinskom 
području. Budući da imaju prometni pristup i mogućnost priključka na 
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1934/2 
1934/3 

P1 osnovnu infrastrukturu čestice u postojećem planu nisu označene kao 
neuređeni dio građevinskog područja naselja.  
 

130.  15. Katica Grljak 
Grljakova 6, Gornji Vugrovec 
10360 Sesvete 

Otok Svibovski 
 

list 4.5 

k.o. Hrušćica 
 

1998 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
stambene namjene. 
 
P1 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Veći dio predmetne čestice (površine 1735 m2) već je uvršten u 
građevinsko područje naselja.  
 

131.  24. Milka i Siniša Bijelić 
Dalmatinska 4 
10361 Sesvetski Kraljevec 

Otok Svibovski 
 

list 4.5 

k.o. Hrušćica 
 
 
 

1936 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
proizvodna namjena i prodajni prostor i parking. 
(1934 i 1935). 
 
 

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA 
Građevinsko područje naselja prošireno do koridora dalekovoda.  
Površina proširenja P=686 m2 

132.  35. BETON DUBRAVA d.o.o. 
III. Retkovec iza k.br. 22 
10040 Zagreb 

Otok Svibovski 
 

list 4.2 i 4.5 

k.o. Hrušćica 
 
 

2133 
2134 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
gospodarska namjena – proizvodna. 
 
Nije vezano za GP. 
P3 
 
P= 14888 m2 
 

PRIHVAĆA SE 
 
Predmetne čestice uvrštene su u izdvojeno građevinsko područje 
gospodarske namjene.  
 

133.  55. Marijan Novosel 
Posavska 24, Otok Svibovski 
10361 Sesvetski Kraljevec 

Otok Svibovski  
 

list 4.5 

k.o. Hrušćica 
 

1989 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
 
oranica 
 
P1 
 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Predmetna čestica nalazi se udaljena od prometnice, izdvojena od 
ostatka građevinskog područja naselja i bez prometnog je pristupa. 
Čestica se nalazi na području osobito vrijednog poljoprivrednog zemljišta 
(P1). Nema planerskih razloga za proširenje građevinskog područja na 
ovaj prostor.  
Iz dokumenta koji je priložen uz zahtjev vidljivo je da je u vlasništvu 
podnositelja (između ostalih zemljišta) i susjedna čestica koja se nalazi u 
građevinskom području naselja.  

134.  69. Stjepan Brestovac 
Sop Savska 3, Hrušćica 

Otok Svibovski 
 

list 4.2 

k.o. Hrušćica 
 
 

2137 
2138/1 
2138/2 
2139/1 

Zahtjev za proširenje građevinskog područje, 
gospodarska ili gospodarska namjena. 
 
Nasuprot UPU-15 uz koridor županijske ceste. 
P3 
 
P= 23804 m2 

PRIHVAĆA SE 
 
Predmetne čestice uvrštene su u izdvojeno građevinsko područje 
gospodarske namjene.  
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135.  102.a Zdravko Palešić 
Palešićeva 3, Sop 
10361 Sesvetski Kraljevec 

Otok Svibovski 
 

list 4.5 i 4.1 

k.o. Hrušćica 
 
 

1958 
 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
stambena namjena. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Jedan manji dio predmetne čestice već je uvršten u građevinsko 
područje naselja. Čestica svojom širinom ne zadovoljava minimalne 
uvjete za gradnju.  
 

136.  144. Darinka Kolar 
Posavska 61, Otok Svibovski 

Otok Svibovski 
 

list 4.5 

k.o. Hrušćica 
 
 
 

2718/2 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, za 
proširenje okućnice i izgradnju  dodatnog objekta za 
k.č. 2718/1. 
 
livada 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Navedena čestica nalazi se u koridoru planiranog dalekovoda i tu nije 
moguće proširiti građevinsko područje naselja.  

137.  153. IKS PAVIĆ 
Jelkovečka 15 
Sesvete 

Otok Svibovski 
 

list 4.2 i 4.5 

k.o. Hrušćica 
 
 

2137 
2138/1 
2138/2 
2139/1 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
gospodarska namjena – proizvodna. 
 
livada 
oranica i livada 
oranica i livada 
oranica  
ZAHJTEV 69! P3 

PRIHVAĆA SE 
 
Predmetne čestice uvrštene su u izdvojeno građevinsko područje 
gospodarske namjene.  
 
 
 

138.  161. Karmela Maričak 
Ante Jakšića 21 
10000 Zagreb 

Otok Svibovski 
 

list 4.2 

k.o. Hrušćica 
 
 

2145/1 
2146/2 

Zahtjev za prenamjenu u K zonu, te osiguranje 
pristupa. 
 
Nije vezano uz GP. 
P3 
 
P= 6188 m2 

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA 
 
K.č. 2145/1 uvrštena je u izdvojeno građevinsko područje gospodarske 
namjene.  
 
K.č. 2146/2 nema riješene pristup i nalazi se preblizu koridora autoceste 
te se prihvaća prijedlog da bude uvrštena u građevinsko područje.  

139.  173. Marko Perković 
Petra Grgeca 21 
10000 Zagreb 

Otok Svibovski 
 

list 4.2 

k.o. Hrušćica 
 
 

2147/1 
2148/1 

Zahtjev za prenamjenu u K-zonu.  
 
 
Nije vezano uz GP, uz zahtjev 161. 
P3 
 
P= 3605 m2 

PRIHVAĆA SE 
 
Predmetne čestice uvrštene su u izdvojeno građevinsko područje 
gospodarske namjene.  
 
 

140.  180. Dragica Antolak 
Posavska 38, Otok Svibovski 
10361 Sesvetski Kraljevec 

Otok Svibovski 
 

list 4.5 

k.o. Hrušćica 
 
 

1935 

Zahtjev za izmjenu uvjeta gradnje, odnosno min. 
širine građ. čestice (predmetna čestica 14,3 m). 
 
oranica 

PRIHVAĆA SE 
 
Kroz izmjene tekstualnog dijela plana omogućiti će se odstupanje do 5% 
od jednog propisanog uvjeta za oblik čestice (površina, minimalna širina 
itd.). Ostali uvjeti gradnje moraju biti zadovoljeni.   
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141.  193. Tomislav Kovačićek 
III. odvojak Duge ulice 16 
10412 Donja Lomnica 

Otok Svibovski 
 

list 4.5 

k.o. Hrušćica 
 

2098 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja.  
 
Nije vezano za GP. 
P3 
 
P= 5637 m2 

NE PRIHVAĆA SE  
 
Na području Općine Rugvica zbog zakonskih ograničenja (mali postotak 
izgrađenosti postojećih građevinskih područja) nije moguće veće 
proširenje izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske 
namjene.  
 
Općina Rugvica nema saznanja o konkretnim poslovnim planovima na 
predmetnoj čestici te nema planerskih razloga za proširenje 
građevinskog područja na predmetnu česticu.  
 

142.  B-02 Damir Rihtarić 
Ive Kerdića 4 
10040 Zagreb 

Otok Svibovski k.o. Hruščica 
 

2112 

Proširenje građevinskog područja naselja 
 
oranica 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Predmetna čestica nalazi se udaljena od građevinskog područja naselja, 
bez prometnog pristupa.  
 
Na području Općine Rugvica zbog zakonskih ograničenja (mali postotak 
izgrađenosti postojećih građevinskih područja) nije moguće dodatno 
proširenje izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske 
namjene.  
 
Priložene kopije presude odnose se na pravno obrazloženje uvjeta za 
stjecanje vlasništva nad zemljištem. Prostorno planiranje pa tako i 
utvrđivanje namjene površina po zakonskim je propisima RH u 
nadležnosti jedinica lokalne samouprave.  

143.  B-06 UNIJABETON d.o.o. 
Zagreb, Čulinečka 271 

Otok Svibovski k.o. Hruščica 
 

2133 
2134 

2149/1 

Proširenje građevinskog područja 
 
oranica 
oranica 
oranica 

PRIHVAĆA SE 
 
Predmetne čestice uvrštene su u izdvojeno građevinsko područje 
gospodarske namjene.  
 
 

144.  B-07 Andrijanić Željko 
Trsatska 24, Sesvete 
 
Trutina Ivica 
Glavna ul. 30, Sesvete 

Otok Svibovski k.o. Hruščica 
 

2126 
2127 
2128 
2129 
2130 

Proširenje građevinskog područja 
 
oranica 
oranica 
oranica 
oranica 
oranica 

PRIHVAĆA SE 
 
Predmetne čestice uvrštene su u izdvojeno građevinsko područje 
gospodarske namjene.  
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2131 
2132 

oranica 
oranica 

145.  B-08 STJE MA PROMET d.o.o. 
Pere Pirketa II. odvojak 5C 
10360 Sesvete 

Otok Svibovski k.o. Hruščica 
 

2135 
2136 

Proširenje građevinskog područja 
 
oranica 
oranica 

PRIHVAĆA SE 
 
Predmetne čestice uvrštene su u izdvojeno građevinsko područje 
gospodarske namjene.  
 

146.  B-11 Mijo Lukač 
Posavska 9, Otok Svibovski 
10361 Sesvete-Kraljevec 

Otok Svibovski k.o. Hruščica 
 

2599 
2579/6 

Proširenje građevinskog područja 
 
oranica 
oranica 

PRIHVAĆA SE 
 
 

147.  B-12 Slava Miljak 
Posavska 5 
Otok Svibovski 

Otok Svibovski k.o. Hruščica 
 

2579/2 

Proširenje građevinskog područja 
 
oranica 

PRIHVAĆA SE 
 

148.  B-14 Jure Čičak 
Posavska 7, Otok Svibovski 
10361 Sesvete- Kraljevec 

Otok Svibovski k.o. Hruščica 
 

2597 
2579/7 
2579/8 

Proširenje građevinskog područja 
 
šuma 
oranica 
oranica 

PRIHVAĆA SE 
 

149.  B-15 Barišić Ivo 
Savska 77a, Otok Svibovski 
10361 Sesvete-Kraljevec 

Otok Svibovski k.o. Hruščica 
 

2579/5 

Proširenje građevinskog područja 
 
oranica 

NE PRIHVAĆA SE 
Predmetna čestica nalazi se u koridoru postojećeg dalekovoda i tu nije 
moguće proširiti građevinsko područje naselja. 

150.  B-27A Željko Pekčec 
Posavska 40 
10361 S. Kraljevec 

Otok Svibovski k.o. Hruščica 
 
 

2637 

Građ područje – poslovno (reciklažno dvorište za 
građevinski otpad) 
 
oranica 

NE PRIHVAĆA SE 
Predmetna katastarska čestica većim dijelom nalazi se u koridoru 
planiranog 2x400 kV dalekovoda i tu nije moguće proširiti građevinsko 
područje. 

PRESEKA OBOROVSKA 

151.  6. Višnjica Marenić 
Plitvička 8 
10360 Sesvete 

Preseka Oborovska 
 

list 4.23 

k.o. Novaki 
Oborovski 

 
676 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, u 
stambeno-poslovnu namjenu. 
 
oranica 
 
P1 P= 6124 m2 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Predmetna čestica nalazi se na prostoru između postojećeg 
građevinskog područja naselja Preseka Oborovska i naselja Novaki 
Oborovski, uz županijsku cestu. Proširenjem građevinskog područja na 
ovoj lokaciji došlo bi do spajanja građevinskih područja naselja Preseka 
Oborovska i Novaki Oborovski, što ne bi bilo u skladu s čl. 88. 
Prostornog plana Zagrebačke županije.  
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Čestica se nalazi u kategoriji vrijednog poljoprivrednog zemljišta (P1) na 
koje se ne može širiti građevinsko područje. 

152.  16. Kata Ivančan 
Vranekova 2 
Preseka Oborovska 

Preseka Oborovska 
 

list 4.24 

k.o. Novaki 
Oborovski 

 
1007/2 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
P1 
 
 
P= 4376 m2 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Predmetna čestica nalazi se udaljena od postojećeg građevinskog 
područja naselja i uz županijsku cestu. Nema planerskog opravdanja za 
proširenje g.p. na ovaj prostor. Proširenjem građevinskog područja na 
ovoj lokaciji došlo bi do spajanja građevinskih područja naselja Preseka 
Oborovska i Oborovo, što ne bi bilo u skladu s čl. 88. Prostornog plana 
Zagrebačke županije.  
 
Čestica se nalazi u kategoriji vrijednog poljoprivrednog zemljišta (P1) na 
koje se ne može širiti građevinsko područje. 

153.  17. Stjepan Ivančan 
Savska 72, Svibje 
10361 Sesvetski Kraljevec 

Preseka Oborovska 
 

list 4.23 i 4.24 

k.o. Novaki 
Oborovski 

 
772 

1007/1 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
P1 
 
 
772 – P= 8005 m2 
1007/1 - P= 4376 m2 

NE PRIHVAĆA SE 
 
K.č. 1007/1 – ne prihvaća se, odgovor pod 16.  
 
K.č. 772 k.o. Novaki Oborovski – ne prihvaća se. Čestica je udaljena od 
građevinskog područja naselja i nema riješen prometni pristup. Čestica 
se nalazi u kategoriji vrijednog poljoprivrednog zemljišta (P1) na koje se 
ne može širiti građevinsko područje. 
 
K.č. 213 k.o. Oborovo – nalazi se u naselju Oborovo. Ne prihvaća se. 
Predmetna čestica nalazi se udaljena od postojećeg građevinskog 
područja naselja i uz županijsku cestu. Nema planerskog opravdanja za 
proširenje g.p. na ovaj prostor. Proširenjem građevinskog područja na 
ovoj lokaciji došlo bi do spajanja građevinskih područja naselja Preseka 
Oborovska i Oborovo, što ne bi bilo u skladu s čl. 88. Prostornog plana 
Zagrebačke županije.  
 
 

154.  B-16 Štefica Car 
Posavska 38, Novaki Oborovski 
10372 Oborovo 

Preseka Oborovska k.o. Oborovski 
Novaki 

 
672 
673 

Proširenje građevinskog područja 
 
 
oranica 
oranica 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Predmetne čestice nalaze se na prostoru između postojećeg 
građevinskog područja naselja Preseka Oborovska i naselja Novaki 
Oborovski, uz županijsku cestu. Proširenjem građevinskog područja na 
ovoj lokaciji došlo bi do spajanja građevinskih područja naselja Preseka 
Oborovska i Novaki Oborovski, što ne bi bilo u skladu s čl. 88. 
Prostornog plana Zagrebačke županije.  



PPUO RUGVICA– V. IZMJENE I DOPUNE (2018.)  OBRADA PRIJEDLOGA ZA IZMJENE PLANA 
20.07.2018.         41 
 

 Oznaka  Podnositelj primjedbe Naselje k.č. Zahtjev  Mišljenje – odgovor izrađivača Plana 

 
Čestica se nalazi u kategoriji vrijednog poljoprivrednog zemljišta (P1) na 
koje se ne može širiti građevinsko područje. 

PREVLAKA 

155.  1. Milan Janušić 
Čalogovićeva 7 
10000 Zagreb 
 

Prevlaka 
 

list 4.30 

k.o. Oborovo 
 
 

1614 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja uslijed 
postupka komasacije i zamjene zemljišta. 
 
oranica 

PRIHVAĆA SE 

RUGVICA 

156.  11. Marijan Juršić 
Grgaceva 2 
10370 Rugvica 

Rugvica 
 

list 4.10 

k.o. Rugvica 
 
 

1093 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
stambene namjene. 
 
P= 440 m2, prosječna širina cca 12 m. 
GP 
 

PRIHVAĆA SE 
 
 

157.  32. Dragica Stuparić 
Posavska 13, Novaki Oborovski 
1372 Oborovo 

Rugvica 
 

list 4.16 

k.o. Rugvica 
 

1362 
1363 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja.  
 
P1 
P= 11252 m2 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Prema odredbama Zakona o prostornom uređenju i Prostornog plana 
Zagrebačke županije na području naselja Rugvica nije moguće 
proširenje građevinskog područja naselja zbog relativno malog postotka 
izgrađenosti postojećeg građevinskog područja naselja (64 % 
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 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. 

158.  38. Anto Rajković Rugvica k.o. Rugvica Zahtjev za proširenje građevinskog područja. NE PRIHVAĆA SE 
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Jardol bb 
Vitez, BiH 

 
list 4.10 i 4.11 

 
549/1 

550 

 
livada 
livada 

 
Navedene čestice nalaze se na izlazu s autoceste. Bez mogućnosti 
prometnog pristupa koji ne bi ugrožavao sigurnost prometa. 
 

159.  41. ALPOD EUROPOD d.o.o. 
Novačka 311a 
10040 Zagreb 

Rugvica 
 

list 4.11 

k.o. Rugvica 
 

638 

Zahtjev za prenamjenu u poslovnu zonu.  
 
GP 
 
P= 5102 m2 

NE PRIHVAĆA SE 
 
U sklopu građevinskog područja naselja Rugvica već ima dosta površina 
koje su predviđene za poslovnu namjenu. Predmetna čestica nalazi se u 
građevinskom području opće (mješovite) namjene u kojoj su mogući i 
određeni poslovni sadržaji sukladno odredbama za provedbu.  
Do čestice ne postoji mogućnost kvalitetnog prometnog pristupa 
(problem postojećeg križanja pod oštrim kutem u blizini nadvožnjaka). 
Planom se na ovom prostoru neće planirati sadržaji koji bi u smislu 
prometnog opterećenja mogli dovesti do pogoršanja postojeće situacije.  
 
 

160.  44. Odvjetnik Marko Samaržija  
za predlagatelje 
 
Leonardo Jolić, Išćanska 3, Zagreb 
 
Vinko Hrkać, Tuškanac 29e, Zagreb 
 
Marjofil Soldo, Put dr. A.Starčevića 
18, Čibaće 
 
Branko Gergorić, Naselak 31, 
Zagreb 

Rugvica 
 

list 4.11 

k.o. Rugvica 
 
 
 

718 
730 
751 
743 
752 
719 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
gospodarska namjena – trgovačka, proizvodna 
namjena – trgovačka. 
 
oranica i livada 
livada 
oranica 
livada i šikara 
oranica 
livada 
 
718, 719 - P= 12895 m2 
730 - P= 5463 m2 
743 - P= 7361 m2  Š1/P3 
751, 752 - P= 31737 m2 
P3 

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.  
 
 

161.  48. Mirjana Maljak 
Vinogorska 3 
10362 Kašina 

Rugvica 
 

list 4.11 

k.o. Rugvica 
 
 

802 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
gospodarska namjena. 
 
P3 
 
P= 6242 m2 

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.  
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Predmetna čestica nalazi se uz županijsku cestu gdje se također prema 
odredbama županijskoga prostornoga plana ne preporučuje proširenje 
građevinskog područja naselja. 
 

162.  50. Ivica Kruhak 
Josipa Zorića 123 
10370 Dugo Selo 

Rugvica 
 

list 4.11 

k.o. Rugvica 
 

688 
801 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
 

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.  
 
Predmetne čestice nalaze se uz županijsku cestu gdje se također prema 
odredbama županijskoga prostornoga plana ne preporučuje proširenje 
građevinskog područja naselja. 
 

163.  53. Slava, Ivica i Dražen Budiščak 
Ivana Mažuranića 2 
Kašina 

Rugvica 
 

list 4.11 

k.o. Rugvica 
 

687 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
 
livada 

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.  
 
Predmetna čestica nalazi se uz županijsku cestu gdje se također prema 
odredbama županijskoga prostornoga plana ne preporučuje proširenje 
građevinskog područja naselja. 
 

164.  60. Zvonko i Dinko Bilić 
Okučanska 24 
10000 Zagreb 

Rugvica 
 

list 4.10 

k.o. Rugvica 
 
 
 

556 
558 

Zahtjev za korekcijom područja UPU 6 do koridora 
autoceste A3, sukladno izmjenama ostalih namjena 
u prethodnim izmjenama Plana. 
 
 

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 bez brisanja postojećih građevinskih područja. Predmetno 
područje zadržava se u planiranim granicama bez povećanja.   
 

165.  68. Mirica Petek 
Rebro 36/8 
10360 Sesvete 

Rugvica 
 

list 4.10 

k.o. Rugvica 
 

572/1 
573/1 
574/1 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
odnosno radne zone.  
 
P3 
 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Čestica je udaljena od postojećeg građevinskog područja i nema riješen 
prometni pristup.  
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k.o. Dragošička 

 
431 

P= 3770 m2 
 

Na području Općine Rugvica zbog zakonskih ograničenja (mali postotak 
izgrađenosti postojećih građevinskih područja) nije moguće dodatno 
proširenje izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske 
namjene.  

166.  75. Maja Šajnović 
Gruška 20 
10000 Zagreb 
 

Rugvica 
 

list 4.10 

k.o. Rugvica 
 

948/1 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
P1 
 
P= 1001 m2 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Prema odredbama Zakona o prostornom uređenju i Prostornog plana 
Zagrebačke županije na području naselja Rugvica nije moguće 
proširenje građevinskog područja naselja zbog relativno malog postotka 
izgrađenosti postojećeg građevinskog područja naselja (64 % 
izgrađenosti; prema odredbama PP ZŽ potrebno je 70% izgrađenosti da 
bi bilo moguće proširenje građevinskog područja naselja).  
 
Predmetna čestica udaljena je od postojećeg građevinskog područja i 
nema prometni pristup.  
 
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. 

167.  76. Tomislav Bešlić 
Hrvatskog proljeća 4 
10370 Rugvica 

Rugvica 
 

list 4.16 

k.o. Rugvica 
 
 
 

1362 
1363 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
gospodarska namjena – izgradnja silosa i pogona 
za mlin.  
 
Zahtjev 32!! U ovome navedena namjena. 
P1 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Prema odredbama Zakona o prostornom uređenju i Prostornog plana 
Zagrebačke županije na području naselja Rugvica nije moguće 
proširenje građevinskog područja naselja zbog relativno malog postotka 
izgrađenosti postojećeg građevinskog područja naselja (64 % 
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.  
 
Predložena namjena (silosi, sušara, mlin…) nisu prihvatljivi u blizini 
postojećeg 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. 
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168.  85. Ivo Lučić 
S. Ferenčana 30 
10370 Dugo Selo 

Rugvica 
 

list 4.6 

k.o. Rugvica 
 
 

521/1 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
gospodarska namjena – poslovna. 
 
Nije vezano uz postojeće GP. Blizu UPU 7, uz 
planiranu prometnicu. 
Š1/P3 
P= 19525 m2 

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.  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.  
 
 

169.  88. Franjo Rajković 
Jardol bb 
Vitez, BiH 

Rugvica 
 

list 4.10 

k.o. Rugvica 
 
 

548/1 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
gospodarska namjena – poslovna. 
 
livada 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Navedene čestice nalaze se na izlazu s autoceste. Bez mogućnosti 
prometnog pristupa koji ne bi ugrožavao sigurnost prometa.  

170.  89. Pave i Marija Vukelić 
Lukarska 43 
10370 Dugo Selo 

Rugvica 
 

list 4.15 

k.o. Rugvica 
 

1413/6 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
 
 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Predmetna čestica već je dijelom u građevinskom području naselja. Na 
dijelu čestice na jugu planiran je koridor prometnice. Ne prihvaća se 
zahtjev za brisanjem prometnice koja zahvaća južni dio predmetne 
čestice.  
 
Vidi zahtjev #166 

171.  157. PAVita 
Kašinska 64 
10360 Sesvete 

Rugvica 
 

list 4.10 

k.o. Rugvica 
 
 

525 
526 
527 

Povlačenje zahtjeva. 
 
Prethodni zahtjev, povećanje uvjetnih grla? 
Š1/P3 

ZAHTJEV JE POVUČEN 

172.  164. Jure Ćurak 
Behetićeva 9 
Rugvica 

Rugvica 
 

list 4.16 

k.o. Rugvica 
 
 

1255/1 
1255/2 

Zahtjev za prenamjenu u gospodarsku namjenu – 
proizvodnu, i ugostiteljsko-turističku. 
 
1255/1 u izgr. GP, 1255/2 u neizgr. 
GP 
 
P= 24517 m2 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Predmetna čestica nalazi se okružena građevinskim područjem opće 
(mješovite) namjene. U sklopu građevinskog područja naselja Rugvica 
već ima dosta površina koje su predviđene za gospodarsku namjenu. 
Poslovni i trgovački sadržaji, u opsegu koji ne smeta temeljnoj 
stambenoj namjeni, dozvoljeni su i u građevinskom području naselja 
opće (mješovite) namjene. Uvjeti za njihovu izgradnju navedeni su u 
odredbama za provedbu plana.   
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173.  166. Marija Vukelić 
I. Odvojak 31, Kozari Bok 
10000 Zagreb 
 
Pave Vukelić 
Lukarska 43, Lukarišće 
10370 Dugo Selo 

Rugvica 
 

list 4.15 

k.o. Rugvica 
 
 

1413/1 
1413/6 
1413/7 

1. Zahtjev za brisanje oznake puta sa čestice te 
uvrštenje iste u građevinsko područje, stambene 
namjene. 
 
2. Zahtjev za izmjenu namjene u gospodarsku- 
proizvodnu. 
 
zahtjev 89! Za 1413/6 
 
U neizgr. GP, na čestici izgrađena hala. 
 
P= 4943 m2 + 1413/6 

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA 
 
Ne prihvaća se prijedlog za brisanje koridora planiranog puta na južnom 
dijelu zahvata, koji prolazi preko dijela k.č. 1413/6.  
 
Prihvaća se prijedlog za brisanje oznake puta na istoku, koji prolazi 
dijelom k.č. 1413/1 i 1413/6. Put je brisan i taj prostor je uvršten u 
građevinsko područje naselja.  
 
Prihvaća se prijedlog za prenamjenu u građevinsko područje naselja 
Rugvica – gospodarska namjena.  
 
 

174.  170. Ivan Krznarić 
I. Rugvički odvojak 8 
10370 Rugvica 

Rugvica 
 

list 4.11 

k.o. Rugvica 
 
 

664 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
stambena namjena. 
 
kuća i livada 

NE PRIHVAĆA SE  
Jedan dio predmetne čestice (površine cca 1300 m2) već je uvršten u 
građevinsko područje naselja i dovoljan je za traženu gradnju stambene 
zgrade. Nema planerskih razloga za proširenje građevinskog područja. 
Prema odredbama Zakona o prostornom uređenju i Prostornog plana 
Zagrebačke županije na području naselja Rugvica nije moguće 
proširenje građevinskog područja naselja zbog relativno malog postotka 
izgrađenosti postojećeg građevinskog područja naselja (54 % 
izgrađenosti; prema odredbama PP ZŽ potrebno je 70% izgrađenosti da 
bi bilo moguće proširenje građevinskog područja naselja).   
 
Prednji dio čestice na kojem se nalaze objekti već je uvršten u izgr. GP, 
stražnji dio čestice ne bi se uključivao. 
P3 

175.  178. Josip Bartol 
Antona Mažuranića 29 
Novi Vinodolski 

Rugvica 
 

list 4.10 i 4.11 

k.o. Rugvica 
 

504 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja.  
 
IS 
P= 6451 m2 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Predmetni prostor planom je predviđen za gradnju i uređenje Centra za 
održavanje Hrvatskih autocesta.  
 
 

176.  190. Stjepan Petek 
Galovićeva 6 
10372 Rugvica 

Rugvica 
 
 

list 4.11 
list  4.15 

k.o. Rugvica 
 
 

898 
1476 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
stambene namjene. 
 
898 nasuprot izgr. gosp. namjene – poslovne, preko 
čestice prelazi OT. RUKAVCI 

NE PRIHVAĆA SE 
 
K.č. 1476: Dio čestice u dubini cca 52 m već je uvršten u građevinsko 
područje naselja. Čestica svojom širinom ne zadovoljava uvjete za 
građenje građevina.  
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1476 – prednji dio čestice već je uvršten u izgr. GP, 
kao dio formiranog naselja. Prosječna širina čestice 
< 12 m. NIje gradiva. 
 
898 - P= 2025 m2  P1 
1476 - P= 2578 m2  PŠ 
 

 
K.č. 898: Čestica se nalazi udaljena od postojećeg građevinskog 
područja naselja. Proširenje građevinskog područja na predmetnoj 
lokaciji nije prihvatljivo.  
 
Prema odredbama Zakona o prostornom uređenju i Prostornog plana 
Zagrebačke županije na području naselja Rugvica nije moguće 
proširenje građevinskog područja naselja zbog relativno malog postotka 
izgrađenosti postojećeg građevinskog područja naselja (54 % 
izgrađenosti; prema odredbama PP ZŽ potrebno je 70% izgrađenosti da 
bi bilo moguće proširenje građevinskog područja naselja).  

177.  192. Marko Petek 
Stara cesta 8 
10372 Rugvica 

Rugvica 
 

list 4.10 

k.o. Rugvica 
 
 

933/2 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
stambena namjena. 
 
P1 
 
P=1674 m2 

PRIHVAĆA SE 
 
 

178.  B-03 ALPOD-EUROPOD d.o.o. 
Trnjanska cesta 105 
10000 Zagreb 

Rugvica k.o. Rugvica 
 

638 

Traži se uvrštenje u poslovnu namjenu 
 
livada 

NE PRIHVAĆA SE 
 
U sklopu građevinskog područja naselja Rugvica već ima dosta površina 
koje su predviđene za poslovnu namjenu. Predmetna čestica nalazi se u 
građevinskom području opće (mješovite) namjene u kojoj su mogući i 
određeni poslovni sadržaji sukladno odredbama za provedbu.  
Do čestice ne postoji mogućnost kvalitetnog prometnog pristupa 
(problem postojećeg križanja pod oštrim kutem u blizini nadvožnjaka). 
Planom se na ovom prostoru neće planirati sadržaji koji bi u smislu 
prometnog opterećenja mogli dovesti do pogoršanja postojeće situacije.  
 

179.  B-09 Tomo Novosel 
Vinogorska 16 
10362 Kašina, Planina Donja 

Rugvica k.o. Rugvica 
 

500/9 

Traži se uvrštenje u poslovnu namjenu 
 
livada 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Predmetni prostor planom je predviđen za gradnju i uređenje Centra za 
održavanje Hrvatskih autocesta.  
 

180.  B-10 Marko Kolar 
Posavska 109 
10372 Rugvica 

Rugvica k.o. Rugvica 
 

1415 

Čestica je već u građevinskom području – traži se 
izmjena odredbi kojima je regulirana minimalna 
udaljenost od međe – smanjenje sa 3 m na 2,5 m. 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Karakter izgradnje naselja Rugvica je takav da se drži neprimjerenim 
prijedlog smanjenja obavezne udaljenosti građevine od ruba čestice sa 3 
na 2,5 m.  
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181.  B-13 Mato Čičak 
Posavska 7, Otok Svibovski 
10361 Sesvete – Kraljevec 

Rugvica k.o. Rugvica 
 

931/2 

Proširenje građevinskog područja 
 
livada 

PRIHVAĆA SE 
 

182.  B-23 Općina Rugvica 
 

Rugvica k.o. Rugvica 
 

485/2 
485/3 
486/1 
486/2 
487/1 
487/2 
488/1 
488/2 
489/1 
489/2 

Proširenje građevinskog područja – gospodarska 
namjena 
oranica 
oranica 
oranica 
oranica 
oranica 
oranica 
oranica 
oranica 
oranica 
oranica 

PRIHVAĆA SE 
 
 

183.  B-24 Općina Rugvica Rugvica k.o. Rugvica 
 

490/1 
490/2 
491/1 
491/2 
492/1 
492/2 
493/1 
493/2 
494/1 
494/2 
495/1 
495/2 
496/1 
496/2 

Proširenje građevinskog područja – gospodarska 
namjena 
oranica 
oranica 
oranica 
oranica 
oranica 
oranica 
oranica 
oranica 
oranica 
oranica 
oranica 
oranica 
oranica 
oranica 

PRIHVAĆA SE 

184.  77.a Katica Šagud 
Predavceva 1 
10370 Dugo Selo 

Rugvica  
 

list 4.15 i 4.16 
 
 
 
 
 

k.o. Rugvica 
 

1400 
1412 
1512 
1524 
1532 

 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
 

K.č. 1400, 1412: NE PRIHVAĆA SE 
Prema odredbama Zakona o prostornom uređenju i Prostornog plana 
Zagrebačke županije na području naselja Rugvica nije moguće 
proširenje građevinskog područja naselja zbog relativno malog postotka 
izgrađenosti postojećeg građevinskog područja naselja (54 % 
izgrađenosti; prema odredbama PP ZŽ potrebno je 70% izgrađenosti da 
bi bilo moguće proširenje građevinskog područja naselja).  
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Predmetne čestice nemaju riješen prometni pristup.  
 
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. 
 
K.č. 1512, 1524, 1523: ZAHTJEV NIJE JASAN - navedene čestice već 
su u građevinskom području naselja 
 
 

185.  B-25 KFK d.o.o. 
Dugoselska 5a 
Rugvica 

Rugvica k.o. Rugvica 
 
 

882/1 
883 

1565 
869 

proširenje građevinskog područja – proizvodna 
namjena 
 
P2 

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA 
 
Prijedlog se prihvaća, ali u smanjenom opsegu do koridora autoceste – 
ukupna površina 15,2 ha 

186.  B-26 Štefica Kolar 
Stara cesta 7 
Rugvica 

Rugvica k.o. Rugvica 
 

932 

proširenje građevinskog područja PRIHVAĆA SE  

SOP 

187.  18. Jure i Rajko Šošič 
Dalmatinska 13 
Otok Svibovski 

Sop 
 

list 4.5 

k.o. Hrušćica 
 

1925/1 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
 
P1 

PRIHVAĆA SE 
Građ. područje prošireno za 2200 m2 

188.  28. Miroslav Brestovac 
Sop, Savska 4 
10361 Sesvetski Kraljevec 

Sop 
 

list 4.5 

k.o. Hrušćica 
 
 

1925/1 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
stambene namjene. 
 
P1 

PRIHVAĆA SE – VIDJETI ZAHTJEV #18 

189.  65. Pava Tadić 
Novoselska 73 
1004 Zagreb 

Sop 
 

list 4.4 

k.o. Hrušćica 
 
 

2792 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
gospodarska namjena – parkiralište kamiona. 
 
šuma 
S2 

NE PRIHVAĆA SE 
Predmetne čestice imaju upisanu katastarsku kulturu „šuma“ te na njih 
nije moguće proširenje građevinskog područja naselja.  
 
 

190.  74. Mjesni odbor 
Sop – Hrušćica 
Nada Šeremet 

Sop 
 

list 4.1 i 4.4 

k.o. Hrušćica 
 
 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja na 
zemljištu preko puta naselja Sop. 
 

NE PRIHVAĆA SE 
Svi predani pojedinačni zahtjevi su razmotreni, a razlozi neprihvaćanja 
obrazloženi su u svakom pojedinačnom zahtjevu. Razlozi zbog kojih ih 
nije moguće prihvatiti uglavnom proizlaze iz činjenice da je na česticama 



PPUO RUGVICA– V. IZMJENE I DOPUNE (2018.)  OBRADA PRIJEDLOGA ZA IZMJENE PLANA 
20.07.2018.         50 
 

 Oznaka  Podnositelj primjedbe Naselje k.č. Zahtjev  Mišljenje – odgovor izrađivača Plana 

upisana katastarska kultura „šuma“. Neke čestice svojim oblikom i 
površinom ne zadovoljavaju uvjete prostornog plana da bi na njima bila 
omogućena gradnja (minimalna površina, minimalna širina itd.).   

191.  90. Nedeljko Grđan 
Savska 90, Hrušćica 
10373 Ivanja Reka 

Sop 
 

list 4.4 

k.o. Hrušćica 
 

2784 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
 
šuma 
S2 

NE PRIHVAĆA SE 
Predmetne čestice imaju upisanu katastarsku kulturu „šuma“ te na njih 
nije moguće proširenje građevinskog područja naselja.  
 

192.  91. Mira Kocijan 
Savska  25, Sop 
10361 Sesvetski Kraljevec 

Sop 
 

list 4.1 

k.o. Hrušćica 
 

2807 
2809 
2810 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
 
šuma 
šuma 
šuma 
S2 

NE PRIHVAĆA SE 
Predmetne čestice imaju upisanu katastarsku kulturu „šuma“ te na njih 
nije moguće proširenje građevinskog područja naselja.  
 
 

193.  92. Božica Vuglek 
Savska 88, Hrušćica 
10373 Ivanja Reka 

Sop 
 

list 4.4 

k.o. Hrušćica 
 

2783 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
 
šuma 
S2 

NE PRIHVAĆA SE 
Predmetne čestice imaju upisanu katastarsku kulturu „šuma“ te na njih 
nije moguće proširenje građevinskog područja naselja.  
 

194.  93. Željka Vuglek 
Posavska 14, Otok Svibovski 
10361 Sesvetski Kraljevec 

Sop 
 

list 4.4 

k.o. Hrušćica 
 

2789 
2790 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
 
šuma 
šuma 
S2 

NE PRIHVAĆA SE 
Predmetne čestice imaju upisanu katastarsku kulturu „šuma“ te na njih 
nije moguće proširenje građevinskog područja naselja.  
 

195.  94. Katica i Josip Horvat 
Savska 27, Sop 
10361 Sesvetski Kralljevec 

Sop 
 

list 4.1 i 4.4 

k.o. Hrušćica 
 
 

2800 
2817 
2818 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
stambena namjena. 
 
šuma 
šuma 
šuma 
S2 

NE PRIHVAĆA SE 
Predmetne čestice imaju upisanu katastarsku kulturu „šuma“ te na njih 
nije moguće proširenje građevinskog područja naselja.  
 
 

196.  95. Stjepan Mitreković 
Savska 51, Sop 
10361 Sesvetski Kraljevec 

Sop 
 

list 4.1 

k.o. Hrušćica 
 
 

2842 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
stambena namjena. 
 
šuma, PS, P= 540 m2 

NE PRIHVAĆA SE 
Predmetna čestica ima upisanu katastarsku kulturu „šuma“ te na nju nije 
moguće proširenje građevinskog područja naselja. 
 
 

197.  96. Marica Popović 
Savska 55, Sop 
10361 Sesvetski Kraljevec 

Sop 
 

list 4.1 

k.o. Hrušćica 
 
 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
stambena namjena. 
 

NE PRIHVAĆA SE 
Predmetna čestica ima upisanu katastarsku kulturu „šuma“ te na nju nije 
moguće proširenje građevinskog područja naselja.  
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2846 šuma 
PŠ,  P= 566 m2 

Dubina čestice (13 m) manja je od najmanje dopuštene dubine čestice 
na kojoj je sukladno odredbama PPUO Rugvica moguća gradnja 
stambenih građevina.  
 

198.  97. Marijan i Marija Đurešić 
Savska 54, Sop 
10361 Sesvetski Kraljevec 

Sop 
 

list 4.1 

k.o. Hrušćica 
 
 

2845 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
stambena namjena. 
 
šuma 
PŠ, P= 354 m2 

NE PRIHVAĆA SE 
Predmetna čestica ima upisanu katastarsku kulturu „šuma“ te na nju nije 
moguće proširenje građevinskog područja naselja.  
Površina čestice (358 m2) manja je od najmanje dopuštene površine 
čestice na kojoj je sukladno odredbama PPUO Rugvica moguća gradnja 
slobodnostojećih stambenih građevina; širina čestice (11 m) uža je od 
propisane širine čestice na kojoj je sukladno odredbama PPUO Rugvica 
moguća gradnja stambenih građevina.  
 

199.  99. Zvonko Popović 
Savska 56, Sop 
10361 Sesvetski Kraljevec 

Sop 
 

list 4.1 

k.o. Hrušćica 
 
 

2847 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
stambena namjena. 
 
šuma  
P= 130 m2  PŠ 

NE PRIHVAĆA SE 
Predmetna čestica ima upisanu katastarsku kulturu „šuma“ te na nju nije 
moguće proširenje građevinskog područja naselja.  
Površina čestice (118 m2) manja je od najmanje dopuštene površine 
čestice na kojoj je sukladno odredbama PPUO Rugvica moguća gradnja 
stambenih građevina.  
 
 

200.  100. Ivan Jagatić 
Savska 9, Sop 
10361 Sesvetski Kraljevec 

Sop 
 

list 4.4 

k.o. Hrušćica 
 
 

2773 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
stambena namjena. 
 
šuma 
Š2 

NE PRIHVAĆA SE 
Predmetne čestice imaju upisanu katastarsku kulturu „šuma“ te na njih 
nije moguće proširenje građevinskog područja naselja.  
 

201.  101. Stjepan Šiletić 
Savska 24, Sop 
10361 Sesvetski Kraljevec 

Sop 
 

list 4.1 i 4.4 

k.o. Hrušćica 
 
 

2788 
2806 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
stambena namjena. 
 
šuma 
šuma 
S2 

NE PRIHVAĆA SE 
Predmetne čestice imaju upisanu katastarsku kulturu „šuma“ te na njih 
nije moguće proširenje građevinskog područja naselja.  
 
 

202.  102.b. Zdravko Palešić 
Palešićeva 3, Sop 
10361 Sesvetski Kraljevec 

Sop 
i 4.1 

 

k.o. Hrušćica 
 

2843 
2804 

 
 

 
 
šuma, PS 
šuma 

NE PRIHVAĆA SE 
Predmetne čestice imaju upisanu katastarsku kulturu „šuma“ te na njih 
nije moguće proširenje građevinskog područja naselja.  
 
napomena: zahtjev razdvojen po naseljima! 
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203.  103. Goran Mitreković 
Savska 17, Sop 
10361 Sesvetski Kraljevec 

Sop 
 

list 4.4 

k.o. Hrušćica 
 
 

2785 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
stambena namjena. 
 
šuma 
Š2 

NE PRIHVAĆA SE 
Predmetne čestice imaju upisanu katastarsku kulturu „šuma“ te na njih 
nije moguće proširenje građevinskog područja naselja.  
 

204.  104. Josip Šeremet 
Savska 18, Sop 
10361 Sesvetski Kraljevec 

Sop 
 

list 4.4 

k.o. Hrušćica 
 
 

2786 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
 
 
šuma 
Š2 

NE PRIHVAĆA SE 
Predmetne čestice imaju upisanu katastarsku kulturu „šuma“ te na njih 
nije moguće proširenje građevinskog područja naselja.  
 

205.  105. Ivan Palešić Malorit 
Savska 23, Sop 
10361 Sesvetski Kraljevec 

Sop 
 

list 4.1 i 4.4 

k.o. Hrušćica 
 
 

2802 
2803 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
stambena namjena. 
 
šuma 
šuma 
S2 

NE PRIHVAĆA SE 
Predmetne čestice imaju upisanu katastarsku kulturu „šuma“ te na njih 
nije moguće proširenje građevinskog područja naselja.  
 

206.  106. Marica Palešić Malorit 
Savska 23, Sop 
10361 Sesvetski Kraljevec 

Sop 
 

list 4.1 

k.o. Hrušćica 
 
 

2805 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
stambena namjena. 
 
šuma 
S2 

NE PRIHVAĆA SE 
Predmetne čestice imaju upisanu katastarsku kulturu „šuma“ te na njih 
nije moguće proširenje građevinskog područja naselja.  
 

STRUGA NARTSKA 

207.  3. Nikola Antunović 
Martinska 165 
10370 Dugo Selo 

Struga Nartska 
 

list 4.9 

k.o. Okunšćak 
 
 
 

766 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja koje je 
nekad bilo građevinsko, ali je u međuvremenu 
prenamjenjeno u zelenu zonu. 
 
P= 840 m2 PŠ 

PRIHVAĆA SE 
 

208.  4. Mile Ergarac 
Trg A. Starčevića 5 
10000 Zagreb 

Struga Nartska 
 

list 4.10 

k.o. Okunšćak 
 

536 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
 
P= 4794 m2  P1 

PRIHVAĆA SE 
 

209.  36. Josip Trupec 
Petra Berislavića 11 
10370 Dugo Selo 

Struga Nartska 
 

list 4.6 

k.o. Okunšćak 
 
 

510 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
stambene namjene. 
 
P3 P= 12666 m2 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Zbog niskog postotka izgrađenosti postojećeg građevinskog područja 
naselja Struga Nartska prema odredbama Prostornoga plana 
Zagrebačke županije nije moguće daljnje proširenje građevinskog 
područja naselja.  
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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.  
 
Nisu priloženi konkretni poslovni planovi koji bi opravdali planiranje 
izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske namjene. 
 
 
 

210.  143. Mladen Glavač 
Siromajska cesta 23, Struga Nartska 
10361 Sesvetski Kraljevec 

Struga Nartska 
 

list xx 

k.o. Okunšćak 
 
 
 

1053 
1055 

Zahtjev za izmjenu neuređenog građ. područja u 
uređeno građevinsko područje za navedene čestice, 
s obzirom da se nalaze uz put. 
 
oranica 
oranica 
 
 
1055 uređena uz put, 1053 u drugom redu. 
GP 
 

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA 
 
Ne prihvaća se prijedlog da područje bude označeno kao uređeno 
građevinsko područje jer za to nema osnova. Provjerom na službenim 
zračnim snimkama Državne geodetske uprave utvrđeno je da čestica 
nema pristup na uređenu prometnu površinu, a na predmetnom području 
nema ni osnovne infrastrukture.  
 
Izmjenama tekstualnog dijela plana za ovakva područja utvrditi će se 
detaljnost UPU-a te će na čestici biti moguća gradnja i bez usvajanja 
UPU-a pod uvjetom da u trenutku predaje zahtjeva za akt za građenje 
bude izgrađena osnovna infrastruktura.  
 

  



PPUO RUGVICA– V. IZMJENE I DOPUNE (2018.)  OBRADA PRIJEDLOGA ZA IZMJENE PLANA 
20.07.2018.         54 
 

211.  152. HUDEK – TRGOTRANS d.o.o. 
Biljevec 77 
42243 Maruševec 

Struga Nartska 
 

list 4.6 i 4.10 

k.o. Okunšćak 
 
 
 

512 
513 
514 

Zahtjev za uvrštenje čestica u zonu poslovne 
namjene, s obzirom da je na čestici 513 smještena 
građevinska hala. 
 
oranica 
gosp. zgrada, dvorište, oranica 
oranica 
 
 
Nasuprot neizgr. GP, uz put. 
P1/P3-manji dio 
 
P= 42073 m2 

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA 
 
Dio čestice površine cca 9800 m2 (na kojem je izgrađena hala) uvršten 
je u građevinsko područje naselja.  
 
Zbog niskog postotka izgrađenosti postojećeg građevinskog područja 
naselja Struga Nartska prema odredbama Prostornoga plana 
Zagrebačke županije nije moguće veće proširenje građevinskog 
područja naselja kako je traženo u zahtjevu.  
 

212.  195. Mira Grgić Ivanović 
Školska 37, Jalševec Nartski 

Struga Nartska  
 

list 4.10 

k.o. Okunšćak 
 
 
 

696 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, cca 40 
m, zbog kanala, prema skici i dijelu čestice koji je 
otkupljen. 
 
 

PRIHVAĆA SE 
Predmetni dio čestice biti će evidentiran kao izgrađeni dio građevinskog 
područja naselja.  
 
 

SVIBJE 

213.  23. Vesna Okić 
Koparska 22 
10000 Zagreb 

Svibje 
 

list 4.5 

k.o. Hrušćica 
 

2562 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
 
livada 
 
P3, P= 468 m2 

PRIHVAĆA SE 
 
 

214.  98. Slavko Radović 
Savska 47, Sop 
10361 Sesvetski Kraljevec 

Svibje 
 

list 4.9 

k.o. Hrušćica 
 
 

4463 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
stambena namjena. 
 
šuma 
Š1 P= 574 m2 

NE PRIHVAĆA SE 
Predmetna čestica nalazi se udaljena od postojećeg građevinskog 
područja, na području namjene „Š1“ (šuma) te ima upisanu katastarsku 
kulturu „šuma“.  
Nije dozvoljeno širenje građevinskog područja na šumske predjele.  Ne 
postoje ni osnovni planerski preduvjeti ni razlozi za traženo proširenje 
građevinskog područja.  

215.  186. Pero Žunić 
Novo Svibje 62, Svibje 
10361 Sesvetski Kraljevec 

Svibje 
 

list 4.5 

k.o. Hrušćica 
 
 
 

2442 

Zahtjev za ucrtavanje puta na k.č. 2441 do 
navedene čestice u širini 2,50 m. Za isti je izdano 
pravo služnosti. 
 
kuća i dvorište 

NE PRIHVAĆA SE 
Nema planerskog opravdanja za predloženo ucrtavanje puta preko 
susjedne čestice na kojoj je već zabilježeno pravo služnosti. Prema 
podzakonskim propisima kojima je reguliran standard prostornih planova 
pristupi go građevnih čestica koji se ostvaruju putem prava služnosti 
puta ne ucrtavaju se u grafički dio plana.  
Mogućnost ostvarivanja ubilježenog prava služnosti puta nije predmet 
prostornog plana.  
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216.  B-22 Dario Mavic, Maja Martinic 
Novo Svibje 17 
10361 Sesvetski Kraljevec 

Svibje k.o. Hruščica 
 

2514/2 

Traži se da se iz grafičkog dijela plana izbriše put 
koji je ucrtan na predmetnoj čestici  
oranica 

PRIHVAĆA SE 

TRSTENIK NARTSKI 

217.  9. Ivan Novak Grgec 
Vuročka 83, Otok Nartski 
10361 Sesvetski Kraljevec 

Trstenik Nartski 
 

list 4.5 

k.o. Hrušćica 
 

3638 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
 
P1 P= 4259 m2 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Na području naselja Trstenik Nartski postoji već dovoljno neizgrađenih 
građevinskih područja te nema planerskog opravdanja za daljnje širenje 
građevinskih područja.  
 
Predmetna čestica nalazi se na prostoru na kojem nije izgrađena 
osnovna infrastruktura, a koje ima potencijal za budući razvoj naselja te 
se u ovom trenutku prostor štiti od parcijalnih rješenja koja bi mogla 
onemogućiti budući osmišljeni razvoj.  
 

218.  12. Pero Ivančić 
Šišićeva 17 
10020 Zagreb 

Trstenik Nartski 
 

list 4.5 

k.o. Hrušćica 
 
 

3729 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
stambene namjene. 
 
P3 P= 6792 m2 

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA 
Dio čestice (površine cca 2400 m2) uvršten je u građevinsko područje 
naselja.  

219.  49. Ivan Korić 
Zagrebačka 230, Trstenik Nartski 
10361 Sesvetski Kraljevec 

Trstenik Nartski 
 

list 4.5 

k.o. Hrušćica 
 
 

2395 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
gospodarska namjena. 
 
P3 P= 8173 m2 
 

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.  
Nisu priloženi konkretni poslovni planovi koji bi opravdali planiranje 
izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske namjene. 
Veći dio čestice nalazi se u koridoru dalekovoda te na taj prostor nije 
moguće proširenje građevinskog područja.  
 
 

220.  54. Davor Belonjek 
Zagrebačka 232, Trstenik Nartski 
10361 Sesvetski Kraljevec 

Trstenik Nartski 
 

list 4.5 

k.o. Hrušćica 
 
 

2396 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
gospodarska namjena. 
 
oranica 
 
P3 P= 15941 m2 

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.  
Nisu priloženi konkretni poslovni planovi koji bi na ovoj lokaciji opravdali 
planiranje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske 
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namjene. 
 

221.  62. Lidija Heggenstaller 
Kobiljačka cesta 48 
10361 Sesvetski Kraljevec 

Trstenik Nartski 
 

list 4.5 

k.o. Hrušćica 
 

3645 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
mješovita namjena. 
 
P1 P= 6888 m2 
 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Na području naselja Trstenik Nartski postoji već dovoljno neizgrađenih 
građevinskih područja te nema planerskog opravdanja za daljnje širenje 
građevinskih područja.  
 
Predmetna čestica nalazi se na prostoru na kojem nije izgrađena 
osnovna infrastruktura, a koje ima potencijal za budući razvoj naselja te 
se u ovom trenutku prostor štiti od parcijalnih rješenja koja bi mogla 
onemogućiti budući osmišljeni razvoj.  
 

222.  71. Dragica Mihordin 
Zagrebačka 150, Čista Mlaka 
10370 Dugo Selo 

Trstenik Nartski 
 

list 4.5 

k.o. Hrušćica 
 
 

3753 
3754 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
uključenje u gospodarsku zonu. 
 
P3 P=16814 m2 

NE PRIHVAĆA SE 
 
K.č.3753 k.o. Hruščica već se nalazi unutar izdvojenog građevinskog 
područja gospodarske namjene (UPU 16).  
Na području Općine Rugvica zbog zakonskih ograničenja (mali postotak 
izgrađenosti postojećih građevinskih područja) nije moguće dodatno 
proširenje izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske 
namjene.  
Nisu priloženi konkretni poslovni planovi koji bi na ovoj lokaciji opravdali 
planiranje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske 
namjene. 

223.  84. Nadica Tunjić 
Patačići 10 
10040 Zagreb 

Trstenik Nartski 
 

list 4.5 

k.o. Hrušćica 
 

2270 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
gospodarska namjena – poslovna 
 
P3 P= 4446 m2 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Predmetna čestica nalazi se udaljena od postojećeg građevinskog 
područja i nema riješen prometni pristup.  
Na području Općine Rugvica zbog zakonskih ograničenja (mali postotak 
izgrađenosti postojećih građevinskih područja) nije moguće dodatno 
proširenje izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske 
namjene.  
Nisu priloženi konkretni poslovni planovi koji bi na ovoj lokaciji opravdali 
planiranje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske 
namjene te se stoga prijedlog ne prihvaća.   
 

224.  86. Davorka Delač 
Zagrebačka 232, Trstenik Nartski 
10361 Sesvetski Kraljevec 

Trstenik Nartski 
 

list  4.5 

k.o. Hrušćica 
 
 

2396 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
gospodarska namjena – poslovna. 
 
oranica 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Na području Općine Rugvica zbog zakonskih ograničenja (mali postotak 
izgrađenosti postojećih građevinskih područja) nije moguće dodatno 
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ZAHTJEV 54! 

proširenje izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske 
namjene.   
Nisu priloženi konkretni poslovni planovi koji bi na ovoj lokaciji opravdali 
planiranje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske 
namjene.  
 

225.  87. Krunoslav Klarić 
Savska 40, Svibje 

Trstenik Nartski 
 

list 4.5 

k.o. Hrušćica 
 

3575 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja. 
 
P3 P= 2341 m2 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Na području naselja Trstenik Nartski postoji već dovoljno neizgrađenih 
građevinskih područja te nema planerskog opravdanja za daljnje širenje 
građevinskih područja.  
 
Predmetna čestica nalazi se na prostoru na kojem nije izgrađena 
osnovna infrastruktura, a koje ima potencijal za budući razvoj naselja te 
se u ovom trenutku prostor štiti od parcijalnih rješenja koja bi mogla 
onemogućiti budući osmišljeni razvoj.  
 

226.  107. J & J d.o.o. 
M.J.Zagorke 49 
10370 Dugo Selo 

Trstenik Nartski 
 

list 4.5 

k.o. Hrušćica 
 
 

3741 

Zahtjev za proširenje građevinskog područja, 
mješovita namjena. 
 
Susjedna čestica je u istom vlasništvu, koristile bi se 
kao cjelina za izgradnju poslovnih objekata. 
Nastavlja se na 3742 koja je u izgr. GP, presijeca ju 
koridor dalekovoda, pristup omogućen i s druge 
strane. 
 
 
oranica 
 
P3 P= 8221 m2 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Navedena čestica nalazi se u koridoru planiranog dalekovoda.  
 
Napomena: i postojeća izgradnja nalazi se u koridoru planiranog 
dalekovoda, ali taj problem će se zasebno rješavati prilikom izgradnje 
dalekovoda.  
Planerski je potrebno navedeni koridor čuvati od daljnje izgradnje.  
 
 
 
 

1.  182. ENERGO-ARH D.O.O. 
Fallerovo šetalište 35 
10110 Zagreb 

 
list xx 

 Zahtjev za izmjenu odredbi:  
čl.15, st.1 ukidanje obaveze izvedbe strehe, za koju 
se smatra da je u suprotnosti s udaljenostima 
navedenim u čl. 9, st. 5 
uvođenje obaveze primjene odredbi iz čl.9, st. 5 za 
građevine ostalih namjena. 

NE PRIHVAĆA SE 
 
Članak 15. stavak 2. definira sljedeće: Udaljenost građevine od granice 
građevne čestice je udaljenost vertikalne projekcije svih nadzemnih 
dijelova građevine na građevnu česticu, u točki koja je najbliža toj granici 
građevne čestice. Udaljenost se mjeri okomito na granicu građevne 
čestice i to od vanjske završno obrađene plohe građevine.  
Smatramo da je ovime nedvojbeno utvrđen način mjerenja udaljenosti 
građevine od ruba čestice. Streha nije definirana kao obaveza.  

 


