
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
DIJELA STAMBENOG PODRUČJA PAVLOVAC 

 
1.1. Obveza provedbe javne rasprave 
 

 Zakon, člankom 94. određuje obvezu provedbe javne rasprave o prijedlogu prostornog 
plana kako bi se sva nadležna tijela određena posebnim propisima kao i sve zainteresirane pravne 
i fizičke osobe, a naročito građani, upoznali s Prijedlogom Plana i dobili mogućnost na isti dati 
prijedloge i primjedbe. Također, Zakon o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 
25/13 i 85/15), člankom 11. određuje obvezu objavljivanja dokumenta u svrhu javnog savjetovanja 
sa zainteresiranom javnošću s istim ciljem. 

Izrađivač je, u koordinaciji s Odjelom, izradio Prijedlog Plana za javnu raspravu i 
savjetovanje s javnošću koji je upućen Gradonačelniku na donošenje. Prijedlog Odluke o 
donošenju Plana utvrđen je zaključkom Gradonačelnika KLASA: 023-01/20-04/122-72, URBROJ: 
2170/01-15-00-20-34 od 17. prosinca 2020. godine.  

Javna rasprava i javno savjetovanje sa zainteresiranom  javnošću o Prijedlogu Plana 
održani su istovremeno, u trajanju od 30 dana, u razdoblju od 21. prosinca 2020. godine do 20. 
siječnja 2021. godine. Javni uvid je započeo 12. siječnja 2021. godine, a u periodu javne rasprave 
održana su dva javna izlaganja.  

 
• Zaključak Gradonačelnika kojim je utvrđen Prijedlog Plana 



 
1.2. Objava javne rasprave 
 

Objava termina i trajanja javne rasprave bila je oglašena na mrežnim stranicama 
Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i na mrežnim stranicama Grada 
Rijeke, na dan 21. prosinca 2020. godine te u dnevnim novinama „Novi list“ dana 18. prosinca 
2020. godine.  

U okviru javne rasprave Zakon propisuje obvezu provedbe javnog uvida. Kompletan 
sadržaj Prijedloga Plana (tekstualni i grafički dio te obrazloženje i sažetak za javnost) bio je izložen 
na javni uvid u zgradi Grada Rijeke, na adresi Titov trg br. 3, u sali u prizemlju, a u istom je obimu 
bio objavljen i na mrežnoj stranici www: rijeka.hr, sve u periodu od 21. prosinca 2020. do 20. 
siječnja 2021. god.  
 

• Objava javne rasprave – Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine  
 

  
 



Objava javne rasprave – Novi list  

 

 

 
 



 
• Objava javne rasprave – Grad Rijeka 

 



 



• e-konzultacije 

 



 
 



1.3. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti 
 

Posebna obavijest o javnoj raspravi upućena je, u pisanom obliku, na adrese javnopravnih 
tijela koja su dala zahtjeve za izradu Plana. Sve su obavijesti otpremljene 25. studenog 2020. 
godine. 

Poziv za sudjelovanje na javnom izlaganju i javnoj raspravi dostavljen je s potvrdom 
primitka: 

1. MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE 
 Ulica Republike Austrije  20,  10000 Zagreb 
2.  MUP, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA RIJEKA 

Sektor upravnih i inspekcijskih poslova  
Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka 

3.  HRVATSKE VODE, VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA SLIVOVE SJEVERNOG 
JADRANA RIJEKA  
Đure Šporera 3, 51000 Rijeka 

4.  HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZAGREB 
Roberta Frangeša Mihanovića  9, 10000 Zagreb 

5. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE   
Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka 
Riva 10, 51000 Rijeka 

6. JAVNA USTANOVA, ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PGŽ 
 Splitska 2/II,  51000 Rijeka 
7.  UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ PGŽ 
 Slogin kula  2, 51000 Rijeka 
8.  HEP – operator distribucijskog sustava d.o.o.   

ELEKTROPRIMORJE RIJEKA 
Viktora Cara Emina  2, 51000 Rijeka 

9.  HOPS – Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.  
PRIJENOSNO PODRUČJE RIJEKA 
Marinčićeva ulica 3, 51211 Matulji 

10.  KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. 
Dolac  14, 51000 Rijeka 

11.  KD ČISTOĆA d.o.o. 
Dolac  14, 51000 Rijeka 

12.  RIJEKA PROMET d.o.o. 
Fiumara  13, 51000 Rijeka 

13.  ENERGO d.o.o. 
Dolac  14, 51000 Rijeka 

14. GRAD RIJEKA 
Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje 

15. GRAD RIJEKA 
Odjel gradske uprave za komunalni sustav 
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti 

16. GRAD RIJEKA 
Odjel gradske uprave za komunalni sustav 
Direkcija plana, razvoja i gradnje 

17. GRAD RIJEKA 
Odjel gradske uprave za gradsku samoupravu i upravu 
Direkcija općih i kadrovskih poslova, Služba za sigurnost na radu i opće poslove, 

18.  GRAD RIJEKA 
Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 

19. GRAD RIJEKA 
 Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 
20. MO Kantrida 

Lovranska 10, 51000 Rijeka 
21. OPĆINA MATULJI –  



Jedinstveni upravni odjel – Odsjek za komunalni sustav i prostorno planiranje 
Titov trg 11, 51211 Matulji 

22. Liburnijske vode d.o.o. 
Liburnijska 2, 51414 Ičići 

23. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE 
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb 

24. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA 
PGŽ 
Riva 10/I, 51000 Rijeka 

 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 



1.4. Javna izlaganja 
 

Sukladno zakonskoj obvezi bilo je održano javno izlaganje Prijedloga Plana. Zbog aktualnih 
epidemioloških mjera vezanih uz pandemiju virusa SARS-CoV-2, broj sudionika koji su mogli 
prisustvovati javnom izlaganju bio je ograničen na 20 osoba. Stoga su u periodu javne rasprave 
održana dva javna izlaganja: 

1. Javno izlaganje za predstavnike pozvanih javnopravnih tijela održano je 12.1.2021.g. u 
14:00 sati (Zapisnik br.1), 

2. Javno izlaganje za građanstvo održano je 12.1.2021.g. u 17:00 sati (Zapisnik br.2). 
Obzirom na navedenu situaciju, javno izlaganje za građanstvo prenošeno je uživo, putem 
internetskog kanala na web stranici Grada Rijeke i bilo je dostupno za pregled do kraja 
javne rasprave.  
 

 



 

 



 



 
 



 
 



 

 



 



 



 
1.5. Pisane primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavljeni u propisanom roku trajanja 

javne rasprave 
 
Unutar razdoblja trajanja javne rasprave, pisane primjedbe dostavili su: 

a) pisana očitovanja javnopravnih tijela pristigla poštom ili predane na šalter pisarnice 
Grada Rijeke 

1. MUP, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih i inspekcijskih 
poslova, KLASA: 214-02/20-11/432, URBROJ: 511-09-21/1-2652/4-2019.DR od 
31.12.2020.g., (zaprimljeno 12.01.2021.g. pod brojem KLASA: 350-03/19-01/11, 
URBROJ: 511-09-21-44), 

2. HEP – operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka 
Broj: 401200103-319/21-GG od 13.01.2021.g., (zaprimljeno 19.01.2021.g. pod brojem 
KLASA: 350-03/19-01/11, URBROJ: 51-21-48), 

3. HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Zagreb, 
KLASA: 350-05/19-01/165, URBROJ: 376-05-3-21-03 od 18.01.2021.g., (zaprimljeno 
20.01.2021.g. pod brojem KLASA: 350-03/19-01/11, URBROJ: 51-21-51), 

4. GRAD RIJEKA, ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV, DIREKCIJA 
PLANA, RAZVOJA I GRADNJE, 
KLASA: 340-09/21-01/8, URBROJ: 2170/01-02-10-21-2 od 19.01.2021.g., (zaprimljeno 
21.01.2021.g. pod brojem KLASA: 350-03/19-01/11, URBROJ: 2170/01-02-10-21-53),  

5. JAVNA USTANOVA,  ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-
GORANSKE ŽUPANIJE, Rijeka, 
KLASA: 350-07/20-03/1, URBROJ: 69-03/6-21-43 od 19.01.2021.g., (zaprimljeno 
21.12.2021.g. pod brojem KLASA: 350-03/19-01/11, URBROJ: 69-03/6-21-54), 

 
b) Prijedlozi/primjedbe fizičkih osoba pristigle poštom ili predane na šalter pisarnice 

Grada Rijeke 

1. ZORAN MATULJA, zaprimljeno 20.01.2021.g. pod brojem KLASA: 350-03/19-01/11,    
URBROJ: 51-21-49, 

2. JOSIP FRLAN, zaprimljeno 20.01.2021.g. pod brojem KLASA: 350-03/19-01/11,    
URBROJ: 51-21-50, 

3. SLADA LUKINČIĆ, ZASTUPANA PO KREŠIMIR SIROVEC, zaprimljeno 20.01.2021.g. 
pod brojem KLASA: 350-03/19-01/11, URBROJ: 15-21-52.  

 
c) Prijedlozi/primjedbe fizičkih osoba pristigle e-mailom: 

1. KRISTIAN LENIĆ, GORDANA LENIĆ, RUŽICA PAVLETIĆ, METKA SFILIGOJ, ESAD 
ZAHIROVIĆ, IGOR ŠUŠNJARA, TONKA TKALČIĆ ŠUŠNJARA, BRANIMIR 
MARUNIĆ, ANDREA RANDIĆ, KLAUDIO RANDIĆ, zaprimljeno 20.01.2021.g. pod 
brojem KLASA: 350-03/19-01/11, URBROJ: 2170/01-01-10-21-56, 

 
2. MAURIZIO I STEFANO MAMICH, zaprimljeno 20.01.2021.g. pod brojem KLASA: 350-

03/19-01/11, URBROJ: 2170/01-01-10-21-57. 
 

d) Prijedlozi/primjedbe fizičkih osoba pristigle na e-konzultacije: 

1. STJEPAN BRAŠNIĆ, zaprimljeno 18. siječnja 2021.g. pod brojem KLASA: 350-03/19-
01/11, URBROJ: 2170/01-01-10-21-47. 

 
 



 
ad. a):    pisana očitovanja javnopravnih tijela i ODGOVORI na primjedbe 

 

1.    MUP, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ODGOVOR:  
 
Prijedlog je već uključen u prijedlog Plana. 
 
OBRAZLOŽENJE : 
Mišljenje je već usvojeno, u odredbama za provedbu Plana su navedene sve tražene mjere zaštite 
od požara, izuzev one pod točkom 8. Naime, na području obuhvata Plana nije moguće planirati 
specijalizirane trgovačke prostore tipa „shopping mall“. 



 
2.    HEP – operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka 

 



 
ODGOVOR:  
 
Na primjedbe/prijedloge odgovaramo prema redoslijedu kako slijedi: 
 
- za primjedbu pod alinejom 1.:   Primjedba se ne prihvaća. 
OBRAZLOŽENJE : 
Na području namjene TS, na kojem se planira gradnja trafostanice, moguće je formirati građevnu 
česticu najvećih približnih dimenzija 6,0 m x 18,0 m. Smatramo da se u tom području, uz 
poštivanje minimalne udaljenosti (1,0 m od granice građevne čestice i 2,0 m od regulacijskog 
pravca) može smjestiti tipski predgotovljeni objekt, kakav se najčešće koristi za trafostanice. 
 
- za primjedbu pod alinejom 2.:   Primjedba se ne prihvaća. 
OBRAZLOŽENJE : 
Trafostanice se temeljem odredbi Plana mogu graditi na čitavom području obuhvata Plana, kao 
ukopane na česticama javne zelene ili prometne površine te kao ugradbene u građevini na čestici 
stambene namjene. 
 



 
3.    HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Zagreb 



 
ODGOVOR:  
 
 
- za primjedbu pod alinejom 1.:   Primjedba se djelomično prihvaća. 
 
OBRAZLOŽENJE : 
Unutar obuhvata Plana, na području stambene namjene ne dozvoljava se postavljanje osnovne 
postaje pokretne elektroničke komunikacijske mreže. 
Budući da navedena infrastruktura opslužuje područje znatno šire od obuhvata ovog Plana, ista 
nije ovim Planom planirana unutar površine osnovne namjene prostora. Planovima višeg reda 
potrebno ju je planirati prvenstveno unutar javnih površina, za što u ovom konkretnom slučaju ne 
postoje adekvatne prostorne mogućnosti, te je stoga postavljane takve infrastrukture dozvoljeno 
isključivo na području infrastrukturne namjene s trafostanicom (TS). 
 
- za zahtjev pod alinejom 2.:   Zahtjev se ne prihvaća. 
 
OBRAZLOŽENJE : 
Temeljem važećeg Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), prije 
usvajanja konačnog prijedloga Plana nije potrebno pribaviti mišljenja javnopravnih tijela. 
 



 
4.   Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija plana, razvoja i 
gradnje  
 



 
ODGOVOR:  
 
- za primjedbu pod alinejom 1.:   Primjedba nije predmet Plana 
 
OBRAZLOŽENJE : 
Kod ostale ulice oznake OU I riječ je o rekonstrukciji postojeće prometnice (Ul. Ivana i Matka 
Baštijana – odvojak Ljubljanske ceste), pri čemu zbog postojećih priključaka te ukupne visinske 
razlike koju je potrebno savladati u zadanoj duljini nije moguće zadovoljiti predmetni zahtjev 
uzdužnog nagiba. Naime, koridor ulice oznake OU I određen je planom šireg područja. 
 
- za primjedbu pod alinejom 2.:   Prijedlog je već uključen u prijedlog Plana 
 
OBRAZLOŽENJE : 
U odredbama  - mjere provedbe Plana, već je dozvoljeno traženo usklađenje. 



 
5.   Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Rijeka 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 



 



ODGOVOR:  
 
Na primjedbe/prijedloge odgovaramo prema redoslijedu kako slijedi: 
 
PRIMJEDBE NA ODREDBE ZA PROVOĐENJE:  
 
-  za primjedbu na članak 8.  -  Primjedba se djelomično prihvaća. 
OBRAZLOŽENJE:  
Građevne čestice planirane za gradnju tj. uređenje površina javne namjene prikazane su u 
grafičkom dijelu plana (Z2 – dječje igralište, prometne površine). Zakon postavlja razgraničenje 
javnih i „privatnih“ površina tj. određivanje regulacijskih pravaca, kad je riječ o prometnim 
površinama, kao prioritet kod izrade UPU-a.  

Planom se dozvoljava gradnja i uređenje površina i građevina te namjene i na ostalim dijelovima 
plana. Naime, iskustvo u provedbi planova pokazalo je da je potrebno ostaviti mogućnost 
eventualnog proširenja građevnih čestica javnih površina na područja drugih namjena prilikom 
izrade akata za gradnju takve infrastrukture. Također, za dio infrastrukture nije u svim slučajevima 
potrebno utvrditi jednoznačno korištenje prostora (podzemni, ukopani sklopovi, linijska 
infrastruktura), pa je uputno ostaviti mogućnost polaganja iste u sklopu čestice druge namjene.        
 
-  za primjedbu na članke 12. - 26.  -   Primjedba se prihvaća. 
OBRAZLOŽENJE:  
Izrađen je pojmovnik sa osnovnim pojmovima koji se koriste u odredbama Plana. 
 
-  za primjedbu na članak 17. st. (1)  -   Primjedba se djelomično prihvaća. 
OBRAZLOŽENJE:  
Članak 71. Odredbi za provođenje Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke -  umanjenje 
najmanje dozvoljene površine za gradnju stambenih građevina dozvoljeno je na područjima 
obuhvata svih planova užeg područja. Ovim se Planom, isključivo za obiteljske građevine, predviđa 
mogućnost primjene takve iznimke ukoliko nije moguće formirati česticu veće površine, zbog 
prethodno provedene parcelacije javnih prometnih površina i/ili drugih građevnih čestica. U 
Obrazloženju plana je obrazloženo to plansko rješenje.       
 
-  za primjedbu na članak 17. st. (5)  -   Primjedba se prihvaća. 
OBRAZLOŽENJE:  
Primjenjuju se vrijednosti koje se iz površine građevne čestice deriviraju primjenom koeficijenata 
kig-a i kis-a. Preformulirana je predmetna napomena na način da su određene egzaktne brojčane 
vrijednosti. U skladu s tim je određeno da za građevnu česticu za gradnju samostojeće građevine 
čija površina prelazi 1000 m2, najveća dozvoljena površina zemljišta pod građevinama iznosi 250 
m2, a za građevnu česticu za gradnju dvojne građevine čija površina prelazi 700 m2, najveća 
dozvoljena površina zemljišta pod građevinama iznosi 210 m2. 
 
-  za primjedbu na članak 24.   -    Primjedba se djelomično prihvaća. 
OBRAZLOŽENJE: 
Područje obuhvata plana nalazi se unutar prostorne cjeline oznake PC-2, što znači da je člankom 
156. Odredbi za provođenje Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke dozvoljeno planom užeg 
područja odrediti drugačije rješenje.  

U odredbama koje reguliraju gradnju zajedničke garaže pojašnjen je nužan redoslijed ishođenja 
akata za gradnju/uporabu garaža i zgrada koje opslužuju. 
 
-  za primjedbu na članak 27. st. (1)  -    Primjedba se djelomično prihvaća. 
OBRAZLOŽENJE: 
„Načelnost“ definirana za prikaz trasa podzemne linijske infrastrukture je proizašla iz zahtjeva 
javnopravnih tijela, prije svega komunalnih poduzeća, koji ista temelje na iskustvu u provedbi 



Planova. Procjenjuje se također, da eventualna potreba za manjom izmjenom položaja podzemne 
linijske infrastrukture nije dovoljna osnova za pokretanje procedure izmjena i dopuna Plana. U 
Planu je definiran uvjet načelnosti na način da se dozvoljava manja korekcija/izmještanje trase 
linijske infrastrukture, ali isključivo unutar granice namjene/čestice u kojoj je prikazana. 
 
-  za primjedbu na članak 27. st. (2)   -    Primjedba se djelomično prihvaća. 
OBRAZLOŽENJE :  
Kao provjera temeljem koje su određene trase tj. građevne čestice planirane prometne mreže 
izrađeno je idejno rješenje kojim se utvrdilo da se cjelokupno planirani profil pojedine prometnice 
može smjestiti u za to određenu površinu. Prilikom izrade projektne dokumentacije mogu se, 
temeljem tada aktualnih zahtjeva, projektirati i nepredviđeni dijelovi predmetne infrastrukturne 
površine, izgradnju kojih je potrebno omogućiti Planom. U predmetnom je članku naglašeno da su 
za prometnu infrastrukturu određene građevne čestice. 
 
-  za primjedbu na Članak 28. st. (8)   -    Primjedba se prihvaća.  
OBRAZLOŽENJE:  
Na područjima ostalih namjena ukinuta je mogućnost gradnje drugih javnih prometnih površina. 
Međutim, prilikom izrade projektne dokumentacije mogu se, temeljem tada aktualnih zahtjeva, 
projektirati i nepredviđeni dijelovi prometne površine, izgradnju kojih je potrebno omogućiti na 
područjima ostalih namjena. 
 
-  za primjedbu na Članak 28. st. (10)   -    Primjedba se djelomično prihvaća. 
OBRAZLOŽENJE:  
Odredba je stvarnom stanju prilagođena na način da se ne uvjetuje gradnja dodatnih elemenata, 
već samo dozvoljava. 
Iskustvo u provedbi planova pokazalo je da je potrebno ostaviti mogućnost eventualnog proširenja 
građevnih čestica javnih površina. Prilikom izrade projektne dokumentacije mogu se, temeljem 
tada aktualnih zahtjeva, projektirati i nepredviđeni dijelovi predmetne infrastrukturne površine, 
izgradnju kojih je potrebno omogućiti Planom.    

 
-  za primjedbu na članak 30.   -    Primjedba se prihvaća. 
OBRAZLOŽENJE:  
Odredba je preformulirana tako da se njome odredi projektna brzina, koju mora poštovati 
projektant predmetne prometnice. 
 
-  za primjedbu na članak 31.   -    Primjedba se ne prihvaća. 
OBRAZLOŽENJE:  
Tek izradom detaljnijih podloga i određivanjem kota nivelete mogu se utvrditi točne pozicije i 
dimenzije potpornih zidova i sl. 
 
-  za primjedbu na članak 34.   -    Primjedba se prihvaća. 
OBRAZLOŽENJE:  
Određen je najmanji broj parkirališnih mjesta za planirano javno parkiralište te se ukida mogućnost 
gradnje drugih parkirališta na području stambene namjene. 
 
-  za primjedbu na članak 49.   -    Primjedba se prihvaća. 
OBRAZLOŽENJE:  
Trafostanica se može graditi na površini istog naziva (TS). Na predmetnoj je površini, osim 
trafostanice, moguća gradnja i drugih komunalnih objekata i uređaja (crpna stanica, retencija i sl.). 
 
-  za primjedbu na članak 53.   -    Primjedba se prihvaća. 
OBRAZLOŽENJE:  
Ukida se odredba Plana kojom se dozvoljava gradnja drugih dječjih igrališta i/ili rekreacijskih 
površina. 



 
-  za primjedbu na članak 74.   -    Primjedba se prihvaća. 
OBRAZLOŽENJE:  
Način vodoopskrbe definiran je propisima te ga nije potrebno definirati ovim planom. 
 
PRIMJEDBE NA OBRAZLOŽENJE PLANA   

 
-  za poglavlje 2.1.3. Prometna, komunalna i druga infrastruktura    

a) prometna infrastruktura  
- o brzoj gradskoj željeznici -   Primjedba se djelomično prihvaća.  

OBRAZLOŽENJE:  
Pješačko povezivanje sa stajalištem gradske željeznice nije moguće riješiti unutar obuhvata Plana. 
Isto se planira nogostupom ostale ulice oznake OU I, što je razvidno iz Plana. U Obrazloženju 
Plana je obrazložen taj način povezivanja.  
 

- o javnim zelenim površinama -   Primjedba se prihvaća. 
OBRAZLOŽENJE: 
Izmijenjen je stavak iz obrazloženja, na način da je razvidno da se planira samo jedna javna 
zelena površina. 
 

b) pješačke površine - Primjedba se prihvaća. 
OBRAZLOŽENJE: 
Obje spomenute pješačke površine su odvojeno opisane u Obrazloženju Plana. 
 
-  za poglavlje 3.3. Iskaz prostornih pokazatelja -   Primjedba se ne prihvaća. 
OBRAZLOŽENJE: 
U tablici prostornih pokazatelja prostor je razgraničen po namjenama, a planirano javno parkiralište 
je integralni dio prometnih površina (površine ulice oznake U2). 
 
PRIMJEDBE NA GRAFIČKI DIO   

 
- za primjedbu na kartografski prikaz 1.    

- parkirališta -    Primjedba se ne prihvaća. 
OBRAZLOŽENJE: 
Prikazane su sve planirane javne površine, dok je predmetno parkiralište integralni dio prometne 
površine ulice oznake U2. 

- trafostanica -    Primjedba se prihvaća. 
OBRAZLOŽENJE: 
Gradnja trafostanice planirana je na površini za gradnju trafostanice, oznake TS.  

- za primjedbu na kartografski prikaz 3. -   Primjedba se prihvaća. 
OBRAZLOŽENJE: 
Ucrtana je hidrantska mreža u kartografski prikaz 3. 



 
ad. b), c), d):   Prijedlozi/primjedbe fizičkih osoba i ODGOVORI na primjedbe 
 
1.   ZORAN MATULJA 

 



 



 
ODGOVOR:  
 
Na primjedbe/prijedloge odgovaramo prema redoslijedu kako slijedi: 
 
-  za primjedbu pod alinejom 1.  -  Primjedba se djelomično prihvaća. 
OBRAZLOŽENJE:  
Temeljem Vašeg prijedloga pješačkom putu oznake PP1 izmijenjena je trasa i poprečni profil, kako 
bi se omogućilo efikasnije formiranje građevnih čestica za gradnju stambenih građevina na tom 
području. Također, trasa je bolje usklađena sa zatečenom topografijom, što je posljedično 
zahtijevalo i minimalne korekcije trase kolno-pristupnog puta oznake KPP1. Pješački put nije 
ukinut. Naime, smatramo da se kvaliteta i sigurnost stambene zone povećavaju dobrom 
umreženošću pješačkih komunikacija. 
 
-  za primjedbu pod alinejom 2.  -  Primjedba se ne prihvaća. 
OBRAZLOŽENJE: 
Obračun tlocrtne projekcije / koeficijenta izgrađenosti građevne čestice dijelom su reguilirani 
Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i 
standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 148/10, 9/11) i to na 
sljedeći način: »zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i 
natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine osim balkona, na građevnu česticu, uključivši i terase 
u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže«.  
 
-  za primjedbu pod alinejom 3.  -  Prijedlog je već uključen u prijedlog Plana. 
OBRAZLOŽENJE: 
Vaš je prijedlog koji se tiče obračuna koeficijenta iskorištenosti već uvršten u čl. 16. st. 7. Plana. 
 
-  za primjedbu pod alinejom 4.  -  Primjedba se djelomično prihvaća. 
OBRAZLOŽENJE: 
Prohodni ravni krovovi se prema važećim zakonskim propisima ne uračunavaju u katnost 
građevine, čak ni ako se koriste kao krovne terase, uz uvjet da na njima nema dodatnih natkrivenih 
ili zatvorenih prostora, izuzev izlaza na krov.  
 
-  za primjedbu pod alinejom 5.  -  Primjedba nije predmet Plana. 
OBRAZLOŽENJE: 
Nije moguće dozvoliti dodatne podzemne etaže, budući da bi to predstavljalo veću katnost od one 
određene planom šireg područja (Generalni urbanistički plan grada Rijeke). 
 
-  za primjedbu pod alinejom 6.  -  Primjedba se prihvaća. 
OBRAZLOŽENJE: 
Prihvaća se Vaš prijedlog te je sporni dio Čl. 19 st. 5. izbrisan iz Odredbi za provedbu Plana. 
 



 
2.   JOSIP FRLAN 

 



 
ODGOVOR:  
 
Na primjedbe/prijedloge odgovaramo prema redoslijedu kako slijedi: 
 
Primjedba se djelomično prihvaća. 
OBRAZLOŽENJE:  
Temeljem Vašeg prijedloga pješačkom putu oznake PP1 izmijenjena je trasa i poprečni profil, kako 
bi se omogućilo efikasnije formiranje građevnih čestica za gradnju stambenih građevina na tom 
području. Također, trasa je bolje usklađena sa zatečenom topografijom, što je posljedično 
zahtijevalo i minimalne korekcije trase kolno-pristupnog puta oznake KPP1. Pješački put nije 
ukinut; naime, smatramo da se kvaliteta i sigurnost stambene zone povećavaju dobrom 
umreženošću pješačkih komunikacija. 



 
3.   SLADA LUKINČIĆ, ZASTUPANA PO KREŠIMIR SIROVEC 

 



 



 
ODGOVOR:  
 
Na primjedbe/prijedloge odgovaramo prema redoslijedu kako slijedi: 
 
-  vodoopskrba i odvodnja  -   Primjedba nije predmet Plana. 
OBRAZLOŽENJE:  
Predmetne stambene zgrade nisu u obuhvatu ovog Plana pa njihova vodoopsrba nije njegov 
predmet. Međutim, osiguravanje vodoopskrbe za područje obuhvata Plana, na jedan od tri 
predviđena načina, povećat će izglede za priključivanje predmetnih stambenih zgrada na javni 
sustav vodoopsrkbe.  
 
-  obuhvat Plana  -   Primjedba nije predmet Plana. 
OBRAZLOŽENJE: 
Predmetno zemljište nije u obuhvatu Plana. Obuhvat Plana određen je Generalnim urbanističkim 
planom grada Rijeke i Odlukom o izradi Plana te ga nije moguće mijenjati u postupku javne 
rasprave. Područje za koje predlažete proširenje obuhvata te privođenje određenoj namjeni je 
PPUG-om određeno kao zaštitna šuma planske oznake Š2.  

-  građevinsko područje  -   Primjedba nije predmet Plana. 
OBRAZLOŽENJE: 
Granice građevinskih područja, kako sami navodite, određene su prostornim planom više razine tj. 
Prostornim planom uređenja Grada Rijeke te ih nije moguće mijenjati ovim Planom. 
 



 
4. KRISTIAN LENIĆ, GORDANA LENIĆ, RUŽICA PAVLETIĆ, METKA SFILIGOJ, ESAD 
ZAHIROVIĆ, IGOR ŠUŠNJARA, TONKA TKALČIĆ ŠUŠNJARA, BRANIMIR MARUNIĆ, 
ANDREA RANDIĆ, KLAUDIO RANDIĆ 

 



 
ODGOVOR:  
 
Na primjedbe/prijedloge odgovaramo prema redoslijedu kako slijedi: 
 
Primjedba se ne prihvaća. 
OBRAZLOŽENJE: 
Dodatno izmještanje osi/trase ulice oznake OU I nije moguće jer bi se time poremetila ispravna 
tlocrtna geometrija ceste tj. mogućnost sigurnog nastavka vožnje iz smjera postojeće ul. Ivana i 
Matka Baštijana, čiji planirani nastavak čini predmetna prometnica. Također, takvo pomicanje osi 
bi uzrokovalo i nepovoljne prostorne odnose prema planiranim česticama sa sjeverne strane 
(visoki zasjeci). Nepovoljni prostorni odnosi javne infrastrukture i (stambenih) zgrada nastaju prije 
svega neispravnim smještajem građevina osnovne namjene u odnosu na planirane regulacijske 
pravce, odnosno nepoštivanjem propisane udaljenosti zgrade od regulacijaskog pravca (k.č. 32/2). 
Predmetna odredba Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke odnosi se na gradnju novih 
ulica, a u ovom je slučaju riječ o djelomičnoj dogradnji i rekonstrukciji postojećih prometnica na 
način da se Ul. Ivana i Matka Baštijana produlji te nastavno priključi na postojeći (sjeveroistočni) 
odvojak Ljubljanske ceste, kojim se danas stiže na mjesto planiranog stajališta gradske željeznice. 
Na taj se način (kako je predviđeno Generalnim urbanističkim planom grada Rijeke) uređuje nova 
kontinurana ulica sa terminalnim završetkom na spomenutom stajalištu (s pripadajućim zaglavnim 
parkiralištem). 
 



 
5. MAURIZIO I STEFANO MAMICH 



 
ODGOVOR:  
 
Na primjedbe/prijedloge odgovaramo prema redoslijedu kako slijedi: 
 
1. Prijedlog je već uključen u prijedlog Plana. 
 
OBRAZLOŽENJE: 
Zahvaljujemo na vašem očitovanju. Planom se prostor otvara potencijalnim investitorima koji će, u 
suradnji s arhitektonskim uredima, nadamo se, projektima ispravno valorizirati prostor Pavlovca te 
ga na taj način dodatno oplemeniti ljudskim intervencijama. 
 
2. Primjedba nije predmet Plana. 
OBRAZLOŽENJE: 
Prijedlog nije predmet ovog Plana, budući da se obuhvat građevinskog područja određuje planom 
šireg područja - Prostornim planom uređenja Grada Rijeke. 
 



 
6. STJEPAN BRAŠNIĆ 

 



 
ODGOVOR:  
 
Na primjedbe/prijedloge odgovaramo prema redoslijedu kako slijedi: 
 
- parkiranje na kolniku - Primjedba nije predmet Plana. 
OBRAZLOŽENJE: 
Sve planirane građevne čestice na području obuhvata Plana, u skladu s odredbama Plana, dužne 
su osigurati parkiranje u sklopu građevne čestice pa se ne očekuje dodatno opterećenje na ulično 
parkiranje. Što se tiče kapaciteta propusnosti ulice za novoplanirano prometno opterećenje, ulica je 
već u planu šireg područja planirana za rekonstrukciju i dogradnju sa završetkom na stajalištu 
gradske željeznice. Ovim se planom samo detaljnije razrađuje segment iste prometnice. 
Smatramo da postojeći profil ulice zadovoljava planirani promet, uz eventualnu rekonstrukciju 
priključka na državnu cestu DC8 (izvan obuhvata Plana, unutar općine Matulji). Planom šireg 
područja je uz stajalište gradske željeznice predviđeno i pripadajuće parkiralište. 
 
- ograničenje broja stambenih jedinica - Primjedba se ne prihvaća. 
OBRAZLOŽENJE: 
Ne očekuje se prekomjerni pritisak od stambenih sadržaja na području obuhvata te stoga nije 
potrebno dodatno ograničiti najveći dozvoljeni broj stambenih jedinica. Umanjivanje najmanje 
dozvoljene veličine građevne čestice  nije poželjno zbog topografskih karakteristika terena i 
tipologije planirane gradnje.  
  
- infrastruktura - Prijedlog je već uključen u prijedlog Plana. 
OBRAZLOŽENJE: 
Ishođenje akata kojima se omogućuje gradnja stambenih građevina na području obuhvata Plana 
uvjetovano je prethodnim ishođenjem akata za gradnju pripadajuće komunalne i druge 
infrastrukture, što znači da se nove građevine mogu graditi isključivo na uređenom zemljištu. 
 
- sport i rekreacija - Primjedba nije predmet Plana. 
OBRAZLOŽENJE: 
Livada za koju se predlaže sportski sadržaj nalazi se izvan obuhvata Plana. Gradnja i uređenje 
predmetnog područja regulirano je Generalnim urbanističkim planom grada Rijeke.  
 
- biciklistička i trim staza - Primjedba se ne prihvaća. 
OBRAZLOŽENJE: 
Daljnje širenje građevinskog područja naselja u smjeru istoka nije planirano prostorno-planskom 
dokumentacijom šireg područja (Prostorni plan uređenja Grada Rijeke, Generalni urbanistički plan 
grada Rijeke), a traženu infrastrukturu iz razloga nepovoljne konfiguracije terena nije moguće 
planirati unutar profila prometnica. Takve se staze mogu temeljem planova šireg područja planirati 
i izvan građevinskih područja naselja. 
 
- smanjenje najmanje dozvoljene građevne čestice, kig-a i kis-a - Primjedba nije predmet Plana. 
OBRAZLOŽENJE: 
Najmanju dozvoljenu veličinu građevne čestice određenu planom šireg područja (GUP) ovim se 
Planom  može isključivo povećati ili preuzeti, tj. nije ju moguće umanjiti na traženu veličinu.  
Preostali predloženi parametri nisu primjereni planiranoj gradnji višeobiteljskih kuća (kuća s više od 
dvije stambene jedinice), što je također odrednica planiranog načina gradnje iz Generalnog 
urbanističkog plana grada Rijeke.  



 
1.6. Pisane primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavljeni nakon utvrđenog roka trajanja 

javne rasprave 
 
 

Nakon proteka roka javne rasprave, iza 20. siječnja 2021. godine, pisanu primjedbu 
dostavili su: 
1. HRVATSKE VODE, vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Rijeka, 

KLASA: 350-02/20-01/0000489, URBROJ: 374-23-1-21-2 od 19.1.2021.g., (zaprimljeno 
25.1.2021.g. pod brojem KLASA: 350-03/19-01/11, URBROJ: 51-21-55), 

 
2. VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, 

ZNAK I BROJ: II-511-2020/2 od 13. siječnja 2021., (zaprimljeno 19.2.2021.g. pod brojem 
KLASA: 350-03/19-01/11, URBROJ: 51-21-58). 

 
 
 

 



 
 
1.     HRVATSKE VODE, vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Rijeka 
 

 



 
2.     VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka 

 



 
ODGOVOR:  
Na primjedbe/prijedloge odgovaramo prema redoslijedu kako slijedi: 

1.   Nije predmet plana. 
OBRAZLOŽENJE: 
Teritorijalna nadležnost komunalnih društava predmet je međusobnih ugovornih odnosa 

jedinica lokalne samouprave, a sve u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu. 
2.   Prihvaća se.  

3.   Prihvaća se.  

4.   Prihvaća se. 

5.   Prihvaća se. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.7. Popis sudionika u javnoj raspravi: 
 - čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe prihvaćeni 
 - čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe nisu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni 
 
1.7.1. Sudionici u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti 
 

red
br. institucije broj 

primjedbi prihvaćeno djelomično 
prihvaćeno 

nije 
prihvaćeno 

nije predmet 
plana 

već 
uključeno 

u plan 
1. MUP 6 - - - - 1 
2. HEP 2 - - 2 - - 
3. HAKOM 1 1 - - - - 

4. 

ODJEL 
GRADSKE 
UPRAVE ZA 
KOMUNALNI 
SUSTAV 

2 - - - 1 1 

5. 

ZAVOD ZA 
PROSTORNO 
UREĐENJE 
PGŽ 

22 11 8 3 - - 

6. VODOVOD I 
KANALIZACIJA 5 4 - - 1 - 

7. HRVATSKE 
VODE / - - - - 1 

 
 
2.7.2. Ostali sudionici u javnoj raspravi – fizičke i pravne osobe 
 
red
br. ime i prezime broj 

primjedbi prihvaćeno djelomično 
prihvaćeno 

nije 
prihvaćeno 

nije 
predmet 

plana 

već 
uključeno 

u plan 
1. ZORAN MATULJA 6 1 2 1 1 1 

2. JOSIP FRLAN 1 - 1 - - - 

3. 
SLADA LUKINČIĆ, 
ZASTUPANA PO 
KREŠIMIR SIROVEC 

3 - - - 3 - 

4. 

KRISTIAN LENIĆ, 
GORDANA LENIĆ, 
RUŽICA PAVLETIĆ, 
METKA SFILIGOJ, 
ESAD ZAHIROVIĆ, 
IGOR ŠUŠNJARA, 
TONKA TKALČIĆ 
ŠUŠNJARA, 
BRANIMIR MARUNIĆ, 
ANDREA RANDIĆ, 
KLAUDIO RANDIĆ 

1 - - 1 - - 

5. MAURIZIO I 
STEFANO MAMICH 1  -  -  - 1 - 

6. STJEPAN BRAŠNIĆ 
(e-konzultacije) 6 - - 2 3 1 

7. MAURIZIO I 
STEFANO MAMICH - - - - - pohvala 

 
 


	1.2. Objava javne rasprave

