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I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja luke Krilo 
 

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI 

1. Podatci o objavi i trajanju javne rasprave  
1.1. Mjesto održavanja javne rasprave  
Prijedlog plana izložen je javnom uvidu u vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine 
Dugi Rat, Poljička cesta 133 u Dugom Ratu. 

1.2. Datum početka i trajanje javnog uvida u prijedlog plana  
Javni uvid u prijedlog plana održan je od 28. rujna do 7. listopada 2022.  

1.3. Mjesto i datum javnog izlaganja  
Javno izlaganje prijedloga plana održano je 7. listopada 2022. u 11.00h u prostorijama Općine Dugi 
Rat.  

1.4. Rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju primjedbe na prijedlog plana  
Primjedbe na izloženi prijedlog plana mogu se davati do datuma zaključenja javne rasprave, 7. 
listopada 2022. 

2. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti 
o javnoj raspravi  
Nositelj izrade je, sukladno članku 90 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 
39/19 i 98/19), nadležnim javnopravnim tijelima 26. travnja 2021. uputio poziv za dostavljanje 
zahtjeva za izradu Plana.  
Zahtjeve za izradu Plana dostavile su Hrvatske vode, VGI za slivove južnoga Jadrana, Vukovarska 
35, 21000 Split. 
Zahtjev je priložen izvješću o javnoj raspravi. 
 
Posebne obavijesti o održavanju javnog izlaganja prijedloga plana poslane su 02. rujna 2022. na 
slijedeće adrese: 

1. Lučka uprava Splitsko – dalmatinske županije; Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split    
2. Hrvatske ceste; Odjel projektiranja i razvoja; Vončinina 3, 10000 Zagreb 
3. Hrvatske ceste ispostava Split; Ruđera  Boškovića 22, 21000 Split 
4. Hrvatske vode, VGI za slivove južnoga Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split 
5. Splitsko Dalmatinska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, Bihaćka 1, 21000 Split 

 
U tijeku javne rasprave mišljenje o prijedlogu plana dostavile su Hrvatske vode, VGI za slivove 
južnoga Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split, dopisom Klasa: 350-02/21-01/0000178 Urbroj: 374-
24-1-22-5 od 16. rujna 2022. u kojem se navodi da je prijedlog plana za javnu raspravu usklađen s 
planom upravljanja vodnim područjem. 

 
Sukladno stavku 4. članka 101. ZPU ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku određenom 
za javnu raspravu smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u 
skladu s danim zahtjevima. Slijedom navedenog, smatra se da su tijela koja su dala zahtjeve za 
izradu plana a nisu dala mišljenje o prihvaćanju tih zahtjeva, suglasna s prijedlogom plana. 

3. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su očitovanja, prijedlozi i 
primjedbe na prijedlog prostornog plana prihvaćeni 
U tijeku javne rasprave dostavljeni su sljedeći zahtjevi.  
 

1. Podnositelj: Ante Dujić, Krilo 
Zahtjev: Izmjenama i dopunama UPU luke Kilo i dalje se zadire u privatno vlasništvo (k.č. 5203) i 
onemogućuje slobodno uživanje vlasništva, dok se vlasništvo općine na koje bi se moglo izmjestiti 
odnosno pomaknuti pristup na nerazvrstanu cestu ne uzima u obzir kao moguće rješenje 
problema. Pomakom (translacijom) postojećeg rješenja za cca 2m u smjeru Omiša izbjeglo bi se 
zadiranje u privatno vlasništvo a javna površina ne bi izgubila namjenu ni vrijednost (osim možda 
par parkirnih mjesta za koje se rješenje može naći u sklopu sveobuhvatnog rješenja luke Krilo). 
 
Zahtjev je prihvaćen. 
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U konačnom prijedlogu plana spoj nerazvrstane ceste na državnu ceste translatiran je prema 
istoku tako da niti kolnik niti nogostup nisu planirani na privatnom vlasništvu koje privatni vlasnici 
mogu slobodno uživati i njime raspolagati.    
 

2. Podnositeljica: Ljubica Dujić, Krilo 
Zahtjev: Nakon što sam pročitala ovaj plan ostala sam zbunjena. Moja obiteljska kuća i posjed uz 
nju nalaze se unutar same te izmjene plana a nejasno je meni kao laiku procjeniti da li po ovom 
novom planu ulazite u moje privatno vlasništvo. Ako i jeste, koliko? Iz skice koja je priložena to nije 
lako isčitati. Smeta mi i jako me ljuti što ste jasno po točki 1. naveli kako kafić ostaje dok za moj 
posjed to nije jasno izrečeno. Ako se ipak oduzima nečije privatno vlasništvo makar se radilo o 
maloj kvadraturi red bi bio to jasno obrazložiti. Pa nije kafić od važnog društvenog značaja a moja 
kuća i zemljište nevažno. Nadam se da će te na javnoj raspravi biti jasniji.    
 
Zahtjev je prihvaćen. 
 
U prijedlogu plana koji je upućen u javnu raspravu na dijelu k.č.br. 5203/2 k.o. Jesenice planirana 
je izgradnja nogostupa uz državnu cestu D8. Dio k.č.br. 5203/2 k.o. Jesenice na kojem je planiran 
nogostup je površine 2,8346 m2 (28.346,00 cm2).  
U konačnom prijedlogu plana spoj nerazvrstane ceste na državnu ceste translatiran je prema 
istoku tako da niti kolnik niti nogostup nisu planirani na privatnom vlasništvu koje privatni vlasnici 
mogu slobodno uživati i njime raspolagati.    
 

3. Podnositelj: Mijo Rakuljić, Krilo 
Zahtjev: Molim da se osigura kolni pristup s južne strane naših parcela s dionice ceste na rivi. 
 
Zahtjev je prihvaćen. 
 
U prijedlogu plana koji je upućen u javnu raspravu označena je mogućnost kolnog pristupa za sve 
čestice od k.č.br. 5188 do k.č.br. 5204 k.o. Jesenice s planirane nerazvrstane prometnice u luci.  
U konačnom prijedlogu je ta mogućnost preciznije prikazana tako da je označena mogućnost 
kolnog pristupa za svaku pojedinačnu česticu. 

4. Obrazloženja o očitovanjima, prijedlozima i primjedbama sudionika u 
javnoj raspravi koji nisu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni 
U tijeku javne rasprave dostavljen je sljedeći upit.  
 

4. Podnositeljica: Antoineta Trgo, Krilo 
Upit: Molim pojašnjenje da li se radi ucrtavanja markice za ugostiteljski objekt na plaži ulazi u 
privatne parcele radi prometnog rješenja za ulazak u luku Krilo. 
 
Odgovor:  
Ucrtavanjem „markice“ za postojeći ugostiteljski objekt nema nikakvog utjecaja na prometno 
rješenje ulaza u luku. 
Prometno rješenje ulaza u luku u važećem planu uključuje proširenje zemljišnog pojasa državne 
ceste D8 radi izvedbe trake za lijevo skretanje u lučko područje iz smjera istoka. Takvim rješenjem 
se zemljišni pojas državne ceste proširuje na dio k.č.br. 5203/2 i k.č.br. 5203/1 k.o. Jesenice. 
U konačnom prijedlogu plana prometno rješenje spoja nerazvrstane ceste na državnu ceste 
riješeno je tako da niti kolnik niti nogostup nisu planirani na privatnom vlasništvu koje privatni 
vlasnici mogu slobodno uživati i njime raspolagati.    
 

5. Popis sudionika u javnoj raspravi čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe 
nisu razmatrani iz razloga propisanih Zakonom 
U javnoj raspravi nije bilo mišljenja, prijedloga i primjedbi koji nisu razmatrani. 
 
 





PRILOZI IZVJEŠĆU O JAVNOJ RASPRAVI
Zahtjev za mišljenje UO za zaštitu okoliša SDŽ na nacrt odluke o izradi plana 09.02.2021.

10.02.2021.

Mišljenje UO za zaštitu okoliša SDŽ na nacrt odluke o izradi plana 17.02.2021.

Odluka o izradi plana 04.03.2021.

Obavijest o izradi plana na mrežnoj stranici MGiPU 14.05.2021.

Poziv javnopravnim tijelima za dostavljanje zahtjeva za izradu plana 26.04.2021.

Potvrde o slanju poziva javnopravnim tijelama za dostavljanje zahtjeva za izradu plana 04.05.2021.

Zahtjevi i očitovanja nadležnih javnopravnih tijela

Hrvatske vode 24.05.2021.

Javna rasprava

Zaključak o utvrđivanju prijedloga plana za javnu raspravu 01.09.2022.

Zaključak o ispravku zaključka o utvrđivanju prijedloga plana za javnu raspravu 08.09.2022.

Posebna obavijest o javnoj raspravi za nadležna javnopravna tijela 01.09.2022.

Potvrde o slanju posebnih obavijesti o javnoj raspravi 02.09.2022.
Obavijest o javnoj raspravi u dnevnom tisku 05.09.2022.

Ispravak obavijest o javnoj raspravi u dnevnom tisku 09.09.2022.

Obavijest o javnoj raspravi na mrežnoj stranici MGiPU 02.09.2022.

Ispravak obavijesti o javnoj raspravi na mrežnoj stranici MGiPU 09.09.2022.

Obavijest o javnoj raspravi na mrežnoj stranici Općine 02.09.2022.

Zapisnik javnog izlaganja prijedloga plana u javnoj raspravi 07.10.2022.

Primjedbe u javnoj raspravi 07.10.2022.

Očitovanja javnopravnih tijela na prijedlog plana u javnoj raspravi

Hrvatske vode 16.09.2022.

Konačni prijedlog plana

Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga plana 14.10.2022.

Potvrda o slanju zahtjeva za mišljenje UO za zaštitu okoliša SDŽ na nacrt odluke o 
izradi plana
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„SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT 

Članak 1. 
Pravna osnova za izradu i donošenje plana 

Urbanistički plan uređenja luke Krilo (dalje u tekstu: Plan) objavljen je u Službenom glasniku - službenom glasilu 

Općine Dugi Rat broj 08/14.  

Općina pristupa izradi izmjena i dopuna UPU temeljem članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 

153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19). 

 
Članak 2. 

Obuhvat plana 

Planom je obuhvaćeno lučko područje luke otvorene za javni promet županijskog značaja Krilo – Jesenice, 

građevinsko područje naselja između lučkog područja i državne ceste D8 te uređeni obalni pojas istočno od lučkog 

područja. 

 

Članak 3. 
Ocjena stanja u obuhvatu plana 

U obuhvatu plana izgrađena je luka otvorena za javni promet županijskog značaja Krilo – Jesenice. Izrađena je 

dokumentacija za rekonstrukciju luke sukladno kojoj će se izvoditi radovi u lučkom području.  

Građevinsko područje između lučkog područja i državne ceste D8 većinom je izgrađeno te su planom određeni uvjeti 

za rekonstrukciju, dogradnju, zamjensku gradnju i novu gradnju. 

U istočnom dijelu obuhvata zadržava se postojeće uređena plaža. 

 

Članak 4. 
Ciljevi i programska polazišta prostornog plana 

Izmjenama i dopunama plana će se na površini uređenog obalnog pojasa u istočnom dijelu obuhvata omogućiti da 

se zadrži postojeći objekat u sadašnjim gabaritima na kat.čest. 8850/3 i 5206 k.o. Jesenice. 

Članak 5. 
Popis potrebnih stručnih podloga za izradu plana 

Za izradu plana nisu potrebne posebne stručne podloge. 

 

Članak 6. 
Način pribavljanja stručnih rješenja 

Stručna rješenja plana izradit će stručni izrađivač plana. 

 

Članak 7. 
Način pribavljanja katastarskih planova potrebnih za izradu plana 

Izmjena UPU izradit će se na katastarskim planovima dopunjenim topografskim podacima na kojima je izrađen 

važeći UPU. 
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Članak 8. 
Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve, podatke, planske smjernice i druge 

propisane dokumente za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga, te drugih sudionika, koji će 

sudjelovati u izradi prostornog plana 

S obzirom da se izmjenama i dopunama Plana smanjuje područje njegovog obuhvata te da će se područje koje je 

isključeno iz obuhvata riješiti Urbanističkim planom uređenja Sumpetar – Kosovac u izradi plana sudjelovat će 

sljedeća javnopravna tijela: 

1. Lučka uprava Splitsko – dalmatinske županije; Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split    
2. Hrvatske ceste; Odjel projektiranja i razvoja; Vončinina 3, 10000 Zagreb 
3. Hrvatske ceste ispostava Split; Ruđera  Boškovića 22, 21000 Split 
4. Hrvatske vode, VGI za slivove južnoga Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split 
5. Splitsko Dalmatinska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, Bihaćka 1, 21000 Split 

 

Članak 9. 
Rokovi za izradu plana 

Sve aktivnosti i radnje u postupku izrade i donošenja plana vršit će se u skladu sa člancima 86. do 113. ZPU. 

Nositelj izrade će po objavi odluke o izradi plana obavjestiti javnost o izradi plana na mrežnoj stranici Općine i kroz 

informacijski sustav prostornog uređenja. (čl. 88.) 

Odluka o izradi plana dostavit će se Zavodu sukladno članku 88. ZPU 

Nositelj izrade će nadležnim javnopravnim tijelima dostaviti odluku o izradi plana s pozivom da mu u roku od 15 dana 

dostave zahtjeve za izradu plana koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. (čl. 89.) 

Po isteku ovog roka izrađivač će izraditi nacrt prijedloga plana i dostaviti ga nositelju izrade.  

Nositelj izrade utvrdit će prijedlog plana i provesti javnu raspravu.  

Javna rasprava o prijedlogu plana lokalne razine objavit će se u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama 

Ministarstva i Općine. (čl. 96.) 

Nositelj izrade dostavit  će obavijest o javnoj raspravi javnopravnim tijelima navedenim u ovoj odluci i mjesnom 

odboru. (čl. 97.) 

Prijedlog plana stavit će se na javni uvid u prostorijama Općine i na mrežnim stranicama Općine. (čl. 98.) 

Javna rasprava trajat će 30 dana. (čl. 98.)  

U toku javnog uvida nositelj izrade i izrađivač održat će javno izlaganje prijedloga plana. 

Javnopravna tijela koja su dala zahtjeve za izradu plana sudjeluju u javnoj raspravi davanjem mišljenja o prihvaćanju 

danih zahtjeva. Ako javnopravna tijela ne dostave mišljenje u toku javne rasrpave smatrat će se da su suglasna s 

prijedlogom plana. (čl. 101.) 

Izrađivač plana i nositelj izrade će najkasnije 15 dana nakon završetka javne rasprave izraditi izvješće o javnoj 

raspravi i nacrt konačnog prijedloga plana i dostaviti ga načelniku Općine radi utvrđivanja konačnog prijedloga plana.  

Nacrt konačnog prijedloga plana stavit će se na uvid na mrežnim stranicama Općine i MPGI, a izvješće o javnoj 

raspravi na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Općine i  MPGI. (čl. 102.) 

Nositelj izrade će utvrditi konačni prijedlog plana. (čl. 105.)  

Nositelj izrade će konačni prijedlog plana uputiti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 

radi davanja suglasnosti. (čl. 108.). 
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„SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT 

Po dobivanju suglasnosti MPGI nositelj izrade će uputiti konačni prijedlog plana Općinskom vijeću na donošenje, o 

čemu će uputiti pisanu obavijest sudionicima javne rasprave s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno 

djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi. 

 

Članak 10. 
Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno 

građenje, tijekom izrade i donošenja plana 

Do usvajanja izmjena i dopuna Plana u području njegovog obuhvata odobrenja za građenje će se izdavati sukladno 

važećem Planu (Službeni glasnik - službeno glasilo Općine Dugi Rat broj 08/14). 

 

Članak 11. 
Izvori financiranja plana 

Izrada izmjena i dopuna plana financirat će se iz proračuna općine Dugi Rat. 

 

Članak 12. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u Službenom glasilu. 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DUGI RAT 

Općinsko vijeće 

KLASA: 350-02/21-01/01                                                                      PREDSJEDNIK  

URBROJ: 2155/02-01/1-21-3                                                          OPĆINSKOG VIJEĆA:  

Dugi Rat, 04. ožujka 2021.  

                                                                                                             Bernardin Petrić  

_____________________________________________________________________________________________ 

2. 

Na temelju članka 27., a u svezi članka 7. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ - službeno glasilo 

Općine Dugi Rat, broj 2/18 i 2/20) Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 53. sjednici održanoj dana 04. 

ožujka 2021. godine donosi 

ODLUKU 

                    o dodjeli osobne nagrade  za 2020. godinu 

               gdinu Dragi Čopac 

 

I. 

Gosp. DRAGI ČOPAC dodjeljuje se osobna nagrada za 2020. godinu zbog nesebičnog zalaganja 

i aktivnog angažmana svojim društvenim i humanitarnim radom, te požrtvovnim radom na groblju kao i 

sudjelovanju u različitim radnim akcijama na području Općine Dugi Rat. 

 

















































Rješenje o imenovanju odgovornog voditelja izrade nacrta plana 23.04.2021.

Izvadak iz sudskog registra za tvrtku izrađivača plana 01.02.2022.

Rješenje o davanju suglasnosti za izradu dokumenata prostornog uređenja 30.05.2017.

Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata urbanista za odgovornog voditelja 25.04.2016.

RJEŠENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG VODITELJA IZRADE  I PODACI O TVRTKI 
IZRAĐIVAČA PLANA





REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Izrađeno:  2022-02-01 10:46:53
Podaci od: 2022-02-01

D004

Elektronički zapis
Datum: 01.02.2022

Stranica: 1 od 4

MBS:

OIB:

EUID:

TVRTKA:

SJEDIŠTE/ADRESA:

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE:

PRAVNI OBLIK:

PREDMET POSLOVANJA:

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

1

1

3

8

1

1
1

1

1

9

7

9

080331889

62717654698

HRSR.080331889

ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o. za arhitekturu i urbanizam

ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o.

Zagreb (Grad Zagreb)
Kneza Mislava 15

aadeset@gmail.com

društvo s ograničenom odgovornošću

JASNA JURAIĆ, OIB: 84670790408
Zagreb, Ulica kneza Mislava 15

IVAN MUCKO, OIB: 32134855918
Zagreb, ANDRIJE HEBRANGA 18

JASNA JURAIĆ, OIB: 84670790408
Zagreb, Ulica kneza Mislava 15

*          -
*          -

*          -

70         -

projektiranje, građenje i nadzor nad gradnjom
stručni poslovi prostornog uređenja: izrada 
prostornih planova i izrada podloga za izdavanje 
lokacijskih dozvola za zahvate u prostoru
računovodstveni i knjigovodstveni poslovi i porezno 
savjetovanje
POSLOVANJE NEKRETNINAMA

- član društva

- član društva

- direktor
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno

6

6

1
1

 

 

 



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Izrađeno:  2022-02-01 10:46:53
Podaci od: 2022-02-01

D004

Elektronički zapis
Datum: 01.02.2022

Stranica: 2 od 4

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

TEMELJNI KAPITAL:

PRAVNI ODNOSI:

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

EVIDENCIJSKE DJELATNOSTI:

Osnivački akt:

7

1

1
2

4

8
8

8
8
8

8
8
8
8

8
8
8
8
8

8
8
8
8

IVAN MUCKO, OIB: 32134855918
Zagreb, ANDRIJE HEBRANGA 18

20.000,00 kuna

Izjava o osnivanju društva od 07.12.2000. godine.
Odlukom člana društva od 04. studenog 2002. godine izmjenjen je 
članak 1. Izjave o osnivanju o članovima društva, članak 2. o 
sjedištu i sačinjen je potpuno novi tekst Izjave o osnivanju.
Odlukama od 26.03.2007.god. o promjeni članova društva, o promjeni
odredbe o temeljnim ulozima, Izjava o osnivanju od 04.11.2002.god.
izmjenjena je u skladu s navedenim promjenama, stavljena van snage
i zamjenjena potpuno novim tekstom Društvenog ugovora od 
26.03.2007.godine.

Predano   God.  Za razdoblje         Vrsta izvještaja
24.06.21  2020  01.01.20 - 31.12.20  GFI-POD izvještaj

*          -
*          -

*          -
*          -
*          -

*          -
*          -
*          -
*          -

*          -
*          -
*          -
*          -
*          -

*          -
*          -
*          -
*          -

savjetovanje  u vezi s poslovanjem i upravljanjem
organiziranje seminara, izložbi, kongresa, tečajeva, 
revija, zabavnih, promotivnih i glazbenih događaja
fotografske djelatnosti
snimanje iz zraka
iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i 
predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
računalne i srodne djelatnosti
poduka za rad na računalima
stručni poslovi zaštite okoliša
djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih 
medijskih usluga
audiovizualne djelatnosti
djelatnost proizvodnje audiovizualnih djela
promet audiovizualnih djela
javno prikazivanje audiovizualnih djela
komplementarne djelatnosti audiovizualnim 
djelatnostima
dizajn interijera
web dizajn
grafički dizajn
industrijski dizajn

- direktor
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno

4
4

 

 

eu



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Izrađeno:  2022-02-01 10:46:53
Podaci od: 2022-02-01

D004

Elektronički zapis
Datum: 01.02.2022

Stranica: 3 od 4

EVIDENCIJSKE DJELATNOSTI:

Upise u glavnu knjigu proveli su:

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 

Tt-00/173-2
Tt-02/8177-2
Tt-06/5906-2
Tt-07/3792-2
Tt-07/3792-4
Tt-10/21050-2
Tt-16/46494-1
Tt-20/18627-2
Tt-21/42561-1
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      

09.02.2000
06.12.2002
05.06.2006
12.04.2007
20.01.2011
02.02.2011
23.12.2016
29.07.2020
22.09.2021
30.06.2009
08.07.2010
28.06.2011
27.06.2012
28.05.2013
01.07.2014
29.06.2015
28.06.2016
29.06.2017
02.07.2018
09.04.2019
30.06.2020
24.06.2021

Trgovački sud u Zagrebu
Trgovački sud u Zagrebu
Trgovački sud u Zagrebu
Trgovački sud u Zagrebu
Trgovački sud u Zagrebu
Trgovački sud u Zagrebu
Trgovački sud u Zagrebu
Trgovački sud u Zagrebu
Trgovački sud u Zagrebu
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis

RBU Tt Datum Naziv suda

8
8
8

8
8
8
8

8
8

*          -
*          -
*          -

*          -
*          -
*          -
*          -

*          -
*          -

dizajn novih medija (multimedija)
izrada i održavanje web stranica
tiskanje novina, časopisa i drugih periodičnih 
publikacija, knjiga i brošura, glazbenih djela i 
glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igraćih
karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih 
tiskanih oglasa i drugih tiskanih komercijalnih 
publikacija, papirne robe za osobne potrebe i drugih 
materijala tiskanih, pomoću knjigotiska, ofseta, 
fotogravure, fleksografije, sitotiska i drugih 
tiskarskih strojeva, strojeva za umnožavanje, 
računalnih pisača
priprema i izrada tiskarske forme
kupnja i prodaja robe
pružanje usluga u trgovini
obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i 
inozemnom tržištu
zastupanje inozemnih tvrtki
pružanje usluga informacijskog društva



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Izrađeno:  2022-02-01 10:46:53
Podaci od: 2022-02-01

D004

Elektronički zapis
Datum: 01.02.2022

Stranica: 4 od 4

Ova isprava je u digitalnom obliku elektronički 
potpisana certifikatom:
CN=sudreg, L=ZAGREB,
O=MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE HR72910430276, C=HR

Broj zapisa: 00eZe-ivvJ5-knmUO-gKvBQ-GejFa
Kontrolni broj: 4NfEO-vEdaW-Dd2Tr-P3Xmx

Skeniranjem ovog QR koda možete provjeriti točnost podataka.
Isto možete učiniti i na web stranici 
http://sudreg.pravosudje.hr/registar/kontrola_izvornika/ unosom gore navedenog broja
zapisa i kontrolnog broja dokumenta.
U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument 
identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuđa i uprave 
potvrđuje točnost isprave i stanje podataka u trenutku izrade izvatka.
Provjera točnosti podataka može se izvršiti u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.

Sudska pristojba po Tar. br. 29. st. 3. Uredbe o tarifi sudskih 
pristojbi (NN br. 53/19 i 92/2021 ), za izvadak iz sudskog 
registra u iznosu od 5.00 Kn naplaćena je elektroničkim putem.
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