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I.  PROVOĐENJE JAVNE RASPRAVE 
 

 
Zaključkom Gradonačelnika Grada Rijeke (Klasa: 023-01/16-04/94-87; Urbroj: 2170/01-15-

00-16-74) od 18. siječnja 2017. godine utvrđen je Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja grada Rijeke. 
 

Obavijesti o održavanju javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja grada Rijeke objavljene su  19. siječnja 2017. godine. 
 

Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke izrađen od strane 
Arhitektonsko-građevinskog ateljea d.o.o. iz Rijeke, predstavljen je kroz javno izlaganje u javnoj 
raspravi, održanoj u periodu od 27. do 31. siječnja 2017. godine. Istovremeno je u jedinstvenom 
postupku provedena i javna rasprava za Prijedlog Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog 
plana grada Rijeke. 

 
Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke omogućen 

je u periodu od 19. do 31. siječnja, a javna izlaganja za stručnu i zainteresiranu javnost održana su 
27. siječnja 2017. godine.   
 

Prijedlog Izvješća o javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja grada Rijeke, koji se nalazi u privitku materijala, izrađen je uz razmatranje pristiglih 
primjedbi u zakonom predviđenom roku. 

 
 

JAVNI  UVID 
 
 Za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u 
Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Plan) u 
zgradi Grada Rijeke,Titov trg 3, u izložbenoj sali, u prizemlju.  
 
 Odjel je pružao dodatno tumačenje Plana za vrijeme trajanja javnog uvida. 

 
 U razdoblju trajanja javne rasprave provedena su dva javna izlaganja:   
- stručno javno izlaganje s predstavnicima državnih upravnih tijela, upravnih tijela Primorsko-

goranske županije i Grada Rijeke te pravnim osobama s javnim ovlastima održano je 27. 
siječnja 2017. godine s početkom u 11,00 sati u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, izložbena 
sala u prizemlju. 

- javno izlaganje za zainteresiranu javnost s obrazloženjem održano je u Gradskoj vijećnici, 
Korzo 16, 27. siječnja  2017. godine s početkom u 18,30 sati. 

  
 Na svim javnim izlaganjima vođeni su zapisnici. Svi sudionici na javnim izlaganjima, koji 
su dali svoje primjedbe ili prijedloge, uneseni su u zapisnik. Podnositeljima primjedaba i 
prijedloga (sudionici javne rasprave) u pismenom obliku čije primjedbe nisu prihvaćene, odnosno 
djelomično su prihvaćene, uputit će se pismeni odgovori prije upućivanja Konačnog prijedloga 
Plana predstavničkom tijelu na donošenje (članak 106. Zakona o prostornom uređenju) s 
obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih očitovanja, 
prijedloga i primjedbi.  

  
 
POPIS POZVANIH SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI  PREMA POSEBNOJ OBAVIJESTI: 
  
Na temelju članka 97. Zakona o prostornom uređenju, Nositelj izrade otpremio je  posebnu 
pisanu obavijest o javnoj raspravi tijelima i osobama određenim posebnim propisima.  
  
 
 



popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspravi 
 
1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb 
2. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb  
3. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Trg kralja Petra KrešimiraIV  1, 

10000 Zagreb  
4. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, 

Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira IV 1, 10000 Zagreb 
5. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 

Rijeka 
6. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih, 

inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka 
7. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka uprava Rijeka, Riva 1, 51000 Rijeka 
8. Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, N.Tesle 9/XI, 51000 Rijeka 
9. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 

51000 Rijeka 
10. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Riva 10 , 51000 Rijeka 
11. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 

Zagreb 
12. JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ, Splitska 2, 51000 Rijeka 
13. Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji , Služba za gospodarstvo, Odsjek za poljoprivredu, 

šumarstvo, rudarstvo i vodoprivredu, Riva 10, 51000 Rijeka 
14. Rijeka promet d.d., Fiumara 13, 51000 Rijeka 
15. Energo d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka 
16. KD Čistoća d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka 
17. KD Autotrolej d.o.o., Školjić 15, 51000 Rijeka 
18. Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, 

V.C.Emina 2, 51000 Rijeka 
19. KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Dolac 14, 51000 Rijeka 
20. HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb, Regija 3 – zapad, lokacija Rijeka, Ciottina 17 a, 51000 

Rijeka 
21. OT – Optima Telekom d.d. – regija zapad, A.Kačića Miošića  13, 51000  Rijeka 
22. Metronet Telekomunikacije d.d., Ulica grada Vukovara 269 d, 10000  Zagreb  
23. B.net Hrvatska d.o.o., Avenija Dubrovnik  16, 10000  Zagreb 
24. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje 
25. Odjel gradske uprave za komunalni sustav 
26. Odjel gradske uprave za školstvo i odgoj 
27. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu 
28. Odbor za gospodarstvo i razvoj Grada Rijeke,  
29. Odbor za promet,  
30. Odbor za urbanizam i prostorno uređenje,  
31. Odbor za komunalno gospodarstvo,  
32. Odbor za sport i tehničku kulturu, 
33. Odbor za predškolski odgoj i obrazovanje ,  
 

  
 
 
 Izvješće o javnoj raspravi nalazi se u prilogu ovog Materijala.  

 
 
 
Temeljem naprijed navedenog predlažemo Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje sljedećeg 
 
  

Z A K L J U Č K A 
 
 
1. P r i h v a ć a  se  I z v j e š ć e   o   provedenoj   j a v n o j   r a s p r a v i   o  Prijedlogu izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke, u predloženom tekstu. 
 
 

http://www.rijeka.hr/lgs.axd?t=13&id=267
http://www.rijeka.hr/lgs.axd?t=13&id=268
http://www.rijeka.hr/lgs.axd?t=13&id=277
http://www.rijeka.hr/lgs.axd?t=13&id=269
http://www.rijeka.hr/lgs.axd?t=13&id=273


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Z V J E Š Ć E   O    J A V N O J   R A S P R A V I 

O  PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA RIJEKE 



ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PLANA 

 

 



OBJAVA JAVNE RASPRAVE 
 
 

 

 

 

 



 
 
 



 
 JAVNA RASPRAVA 

 
 

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke 
provedena je sukladno Zakonu o prostornom uređenju (“Narodne novine”  broj 153/13). Javni uvid 
u Prijedlog Izmjena i dopuna Plana proveden je u trajanju od 13 dana (19. do 31. siječnja 2017. 
godine).  

 
U tom razdoblju održana su dva javna izlaganja i to javno izlaganje za stručnu i drugu 

zainteresiranu javnost. 
 
 

STRUČNO JAVNO IZLAGANJE 
 
 Stručno javno izlaganje upriličeno je u sklopu javne rasprave 27. siječnja 2017. godine, s 
početkom u 11,00 sati, u zgradi Grada Rijeke na Titovom trgu broj 3, izložbena sala u prizemlju. 
 
 Na stručno javno izlaganje pozvani su predstavnici državnih upravnih tijela, upravnih tijela 
Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke te  pravne osobe s javnim ovlastima.  

 
 

 Na raspravi je vođen zapisnik u koji je svoje primjedbe, prijedloge, upite i napomene dalo 
devet (9)  sudionika: 

 
1. GORDAN RESAN 
2. NENAD KOCIJAN 
3. ANITA VRKIĆ 
4. LJILJANA BULJAN 
5. GORAN ILKOSKI 
6. NINA HRABA 
7. BORIS VUJAŠKOVIĆ 
8. NENAD LABUS 
9. TOMO ABRAMOVIĆ. 
 

 
Poziv na stručnu raspravu s popisom pozvanih te zapisnik s izlaganja s popisom prisutnih 

nalazi se u daljnjem tekstu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 



 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

 
 



JAVNO IZLAGANJE ZA ZAINTERESIRANU JAVNOST 
 
 
 Javno izlaganje organizirano za zainteresiranu javnost s obrazloženjem Prijedloga 
Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke upriličeno je u Gradskoj vijećnici, 
Korzo 16, 27. siječnja 2017. godine s početkom u 18,30 sati. Na javnom izlaganju, prisustvovalo 
je 76 potpisanih  građana. 
 
 Na raspravi je vođen zapisnik u koji su svoje primjedbe, prijedloge, upite i napomene 
dalo dvadeset (20) sudionika: 
  

1. TOMO ABRAMOVIĆ 
2. MARIJAN RAČKI 
3. KATARINA RADOŠ 
4. ĐURĐA MATIĆ GLAŽAR 
5. DAMIR BLEČIĆ 
6. NIKOLA MILANOVIĆ 
7. TAMARA ČAČIĆ 
8. MARKO SMOLJAR 
9. SANKA VRDOLJAK 
10. VEDRANA SPADONI 
11. JURAJ GAČIĆ 
12. GORDAN RESAN 
13. MAURO GRLJ 
14. SLOBODAN PETROVIĆ 
15. FRANJO CURL 
16. MANUEL STJEPANOVIĆ 
17. JADRANKA PALČIĆ 
18. PEJO KOVAČEVIĆ 
19. VEDRANA PALCE 
20. ANITA JERGOVIĆ 
 

 
 

Zapisnik s izlaganja s popisom prisutnih nalazi se u daljnjem tekstu. 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



DODATNO ODRŽANI SASTANCI 
 
 
- Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Rijeci 
 

31. siječnja 2017. godine održan je sastanak s predstavnicima Konzervatorskog odjela u Rijeci 
kako bi se detaljnije elaborirale teme nove trase žičare, planskih postavki područja ex Torpedo 
te razmatranje zaštite pojedinih graditeljskih sklopova u gradu kao što je npr. kompleks Dječje 
bolnice. 
Kod nove trase žičare istaknuta je tema završne postaje, za koju je naglašeno da treba izrazito 
pažljivo istu odrediti i postaviti u prostor, budući da značajno utječe na vizuru Trsata. 
Zaključeno je da se završna postaja bude u zoni oboda Hrvatske čitaonice, što će se detaljno 
odrediti prilikom izrade projektne dokumentacije. 
Od strane Konzervatorskog odjela dana je obavijest da je u izradi dokumenacija za zaštitu 
kompleksa Dječje bolnice, koja je GUP-om utvrđena kao građevina od lokalnog značaja. 
Razmotrene su sadašnje odredbe PPu-a i GUP-a te je utvrđeno da su odredbe planova na 
odgovarajućoj razini i uključuju sve potrebne zahvate i elemente. 
Odrazložene su planske postavke rekonstrukcije područja ex Torpedo, unutar kojeg su 
stambene građevine iz namjene K2 prenamjenjene u područje stambene namjene S, te 
pojašnjeni planski okviri uspostave auto-baze KD Autotrolej-a na području Piopi, zapadno od 
planirane trase prometnice D-403. Niti jedna izmjena ne odnosi se na zaštićeni kompleks 
tvornice Torpedo. 
 
 

- Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje 
 

3. veljače 2017. godine održan je sastanak s predstavnicima Odjela za provedbu dokumenata 
prostornog uređenja i građenje, a temeljem primjedbi i prijedloga danih na Prijedlog Plana na 
javnoj raspravi. 
Raspravljena su usklađenja sa zakonskim definicijama, uvjeti rekonstrukcije te primjena 
odredbi Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima u kontekstu odredbi 
Plana. 

 

 



PREGLED SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI U ODNOSU NA OBRAĐENE PRIMJEDBE 

A. PRIMJEDBE NA PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA RIJEKE 

A1. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su očitovanja, prijedlozi i primjedbe na 
Prijedlog Plana prihvaćeni 

  
1. Dejan Miculinić    
2. Ivo Majer    
3. Zlatko Kukura  
4. Pejo Kovačević  
5. Odvj. ured Anita Vrkić i Iva Vrkić p.p. za Mirela Terlević i Emilio Terlević 
6. GRAĐANI u suradnji s MJESNIM ODBOROM GRPCI 
7. Radmila Milardović   
8. Tatjana Starčević  p.p. za Anita Šćulac i Anton Šćulac 
 
A2. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe sudionika u javnoj raspravi koji nisu prihvaćeni ili 
su djelomično prihvaćeni s razlozima neprihvaćanja 

 
1. Marko Utješinović  
2. Marin Paravić 
3. Zdenka Štefan 
4. Danilo Brigović 
5. Ivan Radetić 
6. Saša Poldan, Josip Radoš, Robert Sluga, Edi Dunat, Zdenka Rački i Zoran Grbac 
7. Društvo arhitekata Rijeka  
 
A3. Popis sudionika u javnoj raspravi čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe nisu 
razmatrani iz razloga propisanih Zakonom 

 
1. Igor Buratović 
2. Franjo Curl 
3. Žarko Jurčević  
4. Tomislav Kruljac 
5. Juraj Krpelnik  
6. Radmila Milardović 
7. Ankica Obajdin 
8. Ankica Obajdin 
9. Državna uprava za zaštitu i spašavanje 
 
 

B. PRIMJEDBE KOJE SE ODNOSE NA PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA RIJEKE, 
UPUĆENE NA GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA RIJEKE 

B1. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su očitovanja, prijedlozi i primjedbe na 
Prijedlog Plana prihvaćeni 

  
1. Mirjana Slanaj Marinoni  
2. Mjesni odbor Pehlin  
3. Mjesni odbor Grpci  
4. Nikola Milanović  
5. Mjesni odbor Drenova  
6. Mjesni odbor Srdoči  
7. OGU za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje 
8. HŽ infrastruktura d.o.o.  
 
 

 



B2. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe sudionika u javnoj raspravi koji nisu prihvaćeni ili 
su djelomično prihvaćeni s razlozima neprihvaćanja 

 
1. Superina Vesna, Grbac Veljko, Berislav Sušanj    
2. Reka Bersim       
3. Ivica Budimir, Milan Drašković, Zvonko Sakić  
4. Fahrudin Čizmić  
5. Jadranko Sveško, Miroslav Sveško  
6. PARKOVI PLUS d.o.o.  
7. Eduard Hibšer, Iva Hibšer, Gordan Hibšer, Darko Hibšer   
8. Mauro Grl   
9. Stefano Mamich  
10. Dezinsekcija d.o.o.  
 
 
B3. Popis sudionika u javnoj raspravi čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe nisu 
razmatrani iz razloga propisanih Zakonom 

 
1. Vanna Gregov   
2. Arsen Večerina 
3. Milivoj Antolović  
4. MUP, sektor upravnih i inspekcijskih poslova  
5. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, PUZS Rijeka  

 
 

 U nastavku se daje tabelarni prikaz svih pristiglih očitovanja, prijedloga i primjedbi. 
  
 

 
  

ODGOVORI NA 
OČITOVANJE/PRIJEDLOG/PRIMJEDBU 

 
PRIMJEDBE 

NA PPU 

 
PRIMJEDBE 
UPUĆENE 
NA GUP 

 
UKUPNO 

1 Očitovanje/ prijedlog/ primjedba  
SE PRIHVAĆA 8 8 16 

3 
Očitovanje/ prijedlog/ primjedba  
SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA/ NE 
PRIHVAĆA 

7 10 17 

3 Očitovanje/ prijedlog/primjedba se  
NE RAZMATRA 9 5 14 

 SVEUKUPNO: 24 23 47 
 

 

U Prilogu se daje pregled dostavljenih primjedbi i prijedloga iz javne rasprave s odgovorima 
Izrađivača i Nositelja izrade Plana.  

Zbog opsežnosti materijala pregled ne sadrži službene dokumente koje su podnositelji primjedbi dostavili uz 
svoje primjedbe i prijedloge (vlasnički listovi, izvodi iz katastarskog plana, građevinske dozvole i slično). 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG  

IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENA GRADA RIJEKE 

  



1. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe 
na prijedlog prostornog plana prihvaćeni 

 

1. Dejan Miculinić    

2. Ivo Majer    

3. Zlatko Kukura  

4. Pejo Kovačević  

5. Odvj. ured Anita Vrkić i Iva Vrkić p.p. za Mirela Terlević i Emilio Terlević 

6. GRAĐANI u suradnji s MJESNIM ODBOROM GRPCI 

7. Radmila Milardović   

8. Tatjana Starčević  p.p. za Anita Šćulac i Anton Šćulac 

 

  



1. DEJAN MICULINIĆ, Kurirski put 2A, Rijeka  

 



 

 



 

Primjedba se prihvaća.  

Korigirat će se granica građevinskog područja naselja Svilno (GP-24), na način da se predmetne čestice 
postojeće građevine uključe u građevinsko područje naselja, unutar  područja stambene namjene (S). 

Za napomenuti je da dokumenti kojima se dokazuje postojanje građevina nisu bili dostupni izrađivaču 
Prostornog plana uređenja (2003.). 



2. IVO MAJER, Jože Grabovšeka 6, Rijeka  

 

Vaše se primjedbe odnose na Generalni urbanistički plan, te su dodatno obrađene u pripadajućem 
izvješću sa javne rasprave. 

Obuhvat primjene urbanih pravila nije predmet Izmjena i dopuna Plana. Vašem će se zahtjevu udovoljiti 
na način da se izmijene odredbe u urbanim  pravilima kojima je bila onemogućena rekonstrukcija 
postojećih građevina izvan gabarita.  

  



3. ZLATKO KUKURA, Martina Kontuša 29, Rijeka  

 

Vaše se primjedbe odnose na Generalni urbanistički plan, te su dodatno obrađene u pripadajućem 
izvješću sa javne rasprave. 

Obuhvat primjene urbanih pravila nije predmet Izmjena i dopuna Plana. Vašem će se zahtjevu udovoljiti 
na način da se izmijene odredbe u urbanim  pravilima kojima je bila onemogućena rekonstrukcija 
postojećih građevina izvan gabarita.  

  



4. PEJO KOVAČEVIĆ, Ružićeva 32, Rijeka   

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Primjedba se prihvaća. Izmjenama i dopunama PPUG predmetne čestice i postojeće građevine bit će 
korekcijom granica uvrštene u građevinsko područje poslovne – pretežito uslužne namjene oznake K1-9.  

 

  



5. ODVJETNIČKI URED  Anita Vrkić i Iva Vrkić p.p. za Mirela Terlević i Emilio Terlević  

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Vaša se primjedba odnosi na Generalni urbanistički plan, te je dodatno obrađena u pripadajućem 
izvješću sa javne rasprave. 

Primjedba se prihvaća. Izmjenama i dopunama GUP-a na predmetnom području ukida se planirano 
područje javne – predškolske namjene planske oznake D4-36, te se zemljište priključuje području 
stambene namjene (S). 

  



6. GRAĐANI u suradnji s MJESNIM ODBOROM GRPCI  

 





 

 

 









 

 



 



 



 































 

Vaša se primjedba također odnosi i na Generalni urbanistički plan, te je dodatno obrađena u 
pripadajućem izvješću sa javne rasprave. 

Primjedba se prihvaća.  

U odabiru predloženih lokacija reciklažnih dvorišta predlagatelj se rukovodio općim odredbama Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom, kao i iskustvima sličnih gradskih sredina, ali uz uvažavanje 
specifičnosti grada Rijeke u pogledu konfiguracije i (postojeće i planirane) prometne dostupnosti 
predloženih lokacija za građane pojedinog/ih naselja. Međutim, budući da nema detaljnijih normativa 
koji definiraju veličine lokacija i uvjete za izgradnju građevina reciklažnih dvorišta, a naročito u području 
naselja, obavještavamo vas da se prihvaća vaša primjedba da se na području Grpci ne planira lokacija 
reciklažnog dvorišta, odnosno komunalno-servisno područje planske oznake K3-12. Svi navedeni elementi 
o kojima bitno ovisi izbor lokacija, odnosno područja za uspostavu jednog ili više reciklažnih dvorišta, 
istražit će se kroz izradu zasebne studije. U izradu iste biti će uključeni predstavnici vijeća mjesnih odbora 
i KD Čistoća kao upravitelja reciklažnih dvorišta, te će se temeljem rezultata te studije odabrane lokacije 
uvrstiti u dokumente prostornog uređenja. 



7. RADMILA MILARDOVIĆ  

 

Vaša se primjedba odnosi na Generalni urbanistički plan, te je dodatno obrađena u pripadajućem 
izvješću sa javne rasprave. 

Primjedba se prihvaća. Na području obuhvata PPUG-a i GUP-a utvrdit će se najveća dozvoljena visina od 
8,0 m za obiteljske građevine i 10,0 m za višeobiteljske građevine što predstavlja povećanje najveće 
dozvoljene visine u odnosu na dosadašnje planove. 

  



8. Tatjana Starčević  p.p. za ANITA ŠĆULAC I ANTON ŠĆULAC  

 

 



 

 

 



 

 

 

Vaša se primjedba odnosi na Generalni urbanistički plan, te je dodatno obrađena u pripadajućem 
izvješću sa javne rasprave. 

Sukladno Vašoj primjedbi  korigirat će se površina javne – predškolske namjene planske oznake D4-10 na 
način da se površina na kojoj se nalaze Vaša obiteljska kuća, gospodarska zgrada i pristupni put 
prenamjeni u površinu Stambene namjene (S). 



 

A2. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe sudionika u javnoj raspravi koji nisu 
prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni s razlozima neprihvaćanja 

 

1. Marko Utješinović  

2. Marin Paravić 

3. Zdenka Štefan 

4. Danilo Brigović 

5. Ivan Radetić 

6. Saša Poldan, Josip Radoš, Robert Sluga, Edi Dunat, Zdenka Rački i Zoran Grbac 

7. Društvo arhitekata Rijeka  

 

  



1. MARKO UTJEŠINOVIĆ, Radićeva 35A, Rijeka  

 

 

 



 

 

 

Vaša se primjedba djelomično prihvaća. Visina građevine nakon rekonstrukcije ne smije prijeći najveću 
dozvoljenu visinu utvrđenu pojedinim urbanim pravilom.  

Međutim, na području obuhvata PPUG-a odnosno GUP-a korigirat će se najveća dozvoljena visina koja će 
sada iznositi 8,0 m za obiteljske građevine i 10,0 m za višeobiteljske građevine, što predstavlja povećanje 
najveće dozvoljene visine u odnosu na dosadašnje planove. 

  



2. MARIN PARAVIĆ, Škurinjskih boraca 2a, Rijeka   

 

 



  

 



 



 

 Primjedba se djelomično prihvaća. 

Granica građevinskog područja će se minimalno korigirati na način da se omogući formiranje okućnice 
postojeće zgrade na k.č. 1840, k.o. Marinići.  

  



3. ZDENKA ŠTEFAN, Trampov breg 63, Viškovo  

 

Primjedba se ne prihvaća.jer proširenja građevinskog područja naselja nisu predmet ovih Izmjena i 
dopuna Plana. 

Veće izmjene građevinskih područja naselja biti će predmet razrade budućih Izmjena i dopuna Plana. 
Uostalom, predmetnim područjem prolazi visokonaponski dalekovod, što se također uzelo u obzir pri 
izvornom određivanju građevinskih područja za smještaj naselja. 



4. DANILO BRIGOVIĆ, Svilno 12, Rijeka    

 

 

 

 

 



 

 

Vaš prijedlog da se zemljište u Vašem vlasništvu uvrsti u građevinsko područje naselja nije moguće 
prihvatiti. Zemljište je dislocirano od postojećeg građevinskog područja naselja, a utvrđivanje novih 
građevinskih područja naselja nije predmet ovih Izmjena i dopuna Plana.  

Međutim, Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja grada Rijeke  utvrdit će se  uvjeti za 
rekonstrukciju postojećih građevina smještenih izvan građevinskog područja naselja. 

 

  



5. IVAN RADETIĆ, Jelenje 75, Jelenje  

 

 



 

 

 

Vaša se primjedba odnosi na Generalni urbanistički plan, te je dodatno obrađena u pripadajućem 
izvješću sa javne rasprave. 

Razgraničenje namjena unutar građevinskih područja naselja nije predmet ovih Izmjena i dopuna Plana. 

 



6. SAŠA POLDAN, JOSIP RADOŠ, ROBERT SLUGA, EDI DUNAT, ZDENKA RAČKI I ZORAN GRBAC 

 



 

 







 

 

 



 

 

 



 

 



 

Vaša se primjedba također odnosi i na Generalni urbanistički plan, te je dodatno obrađena u 
pripadajućem izvješću sa javne rasprave. 

1. Prijedlog za ukidanje lokacije reciklažnog dvorišta na području Grbci se prihvaća.  

U odabiru predloženih lokacija reciklažnih dvorišta predlagatelj se rukovodio općim odredbama 
Zakona o održivom gospodarenju otpadom, kao i iskustvima sličnih gradskih sredina, ali uz 
uvažavanje specifičnosti grada Rijeke u pogledu konfiguracije i (postojeće i planirane) prometne 
dostupnosti predloženih lokacija za građane pojedinog/ih naselja. Međutim, budući da nema 
detaljnijih normativa koji definiraju veličine lokacija i uvjete za izgradnju građevina reciklažnih 
dvorišta, a naročito u području naselja, obavještavamo vas da se prihvaća vaša primjedba da se na 
području Grpci ne planira lokacija reciklažnog dvorišta, odnosno komunalno-servisno područje 
planske oznake K3-12.  

Naime, s obzirom na prethodno navedeno, ocjenjujemo kako će biti neophodno da se svi navedeni 
elementi o kojima bitno ovisi izbor lokacija, odnosno područja za uspostavu jednog ili više reciklažnih 
dvorišta, istraže kroz izradu zasebne studije. U izradu iste biti će uključeni predstavnici vijeća mjesnih 
odbora i KD Čistoća kao upravitelja reciklažnih dvorišta, te će se temeljem rezultata te studije 
odabrane lokacije uvrstiti u dokumente prostornog uređenja. 

2. Primjedba koje se odnosi na postupovnu povredu Zakona o prostornom uređenju nije utemeljena.  

Posebna obavijest mjesnim odborima dostavlja se za područje obuhvata prijedloga urbanističkog 
plana uređenja, što ovdje nije slučaj. 

3. Postojeća lokacija privremenog reciklažnog dvorišta Pehlin se ne proširuje već je ovim Prijedlogom 
Plana predložena lokacija  koja je utvrđena još 2012. godine Izmjenama i dopunama Urbanističkog 



plana uređenja područja Pehlin (SN PGŽ 21/12),  a jednako je postupljeno i u primjeru lokacije na 
području Gornje Drenove. Međutim, kao i u primjeru lokacije na području MO Grpci, izuzet će se 
lokacije na Pehlinu i Drenovi i te  lokacije se neće utvrditi ovim Izmjenama i dopunama Plana za 
smještaj reciklažnih dvorišta. 

4. Komunalno-servisna zona Mihačeva Draga planske oznake K3-8  zaista se povećava budući se unutar 
iste, pored postojećeg reciklažnog dvorišta, planiraju i druge građevine u sustavu gospodarenja 
otpadom (sortirnica), a započela je s radom i pogon za prikupljanje i oporabu građevinskog 
materijala. Budući da je ova zona već aktivirana u planiranoj namjeni, ovim izmjenama i dopunama 
Plana određene su površine za budući prostorni razvoj navedenih djelatnosti. 

Na istočnom dijelu grada planiraju se dvije  zone komunalno servisne namjene (K3-2 i K3-3), ali se 
samo K3-2 planira kao reciklažno dvorište. U odnosu na broj stanovnika istočnog dijela grada takav 
prijedlog smatramo potpuno opravdanim. 

Isticanje relativno male međusobne udaljenosti tri lokacije reciklažnih dvorišta (Grpci, RIO, Jože 
Vlahovića) nije relevantan kriterij, odnosno navedene lokacije potrebno je sagledavati i u kontekstu 
visinskog smještaja, prometne dostupnosti i prihvatljivog područja gravitacije. Stoga su predložene 
lokacije koje su najbliže korisnicima unutar stambenih naselja ili radnih zona i sl.  

Što se tiče Komunalno-servisnog područja Srdoči planske oznake K3-1, ono nije bilo planirano kao 
reciklažno dvorište, a njegovo ukidanje, pored ostalog, proizlazi i iz odredbi članka 43 Zakona o 
prostornom uređenju (nije izgrađena infrastruktura), kao i za četiri navedena sportsko-rekreacijska 
područja (Matići, Grpci, Bok, Svilno). 

 

 

 

 

  



7. DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA   

 



 

 

 

Vaša se primjedba također odnosi i na Generalni urbanistički plan, te je dodatno obrađena u 
pripadajućem izvješću sa javne rasprave. 



Prijedlog se djelomično prihvaća. 

Izmjenom i dopunom PPUGR sportsko područje Kantrida uključeno je u građevinsko područje naselja, ali 
se izmjenom GUP-a nije mijenjala njegova temeljna namjena. Opisana promjena bila je neophodna 
budući da osnovne prostorne pokazatelje za sportske zone kada su iste utvrđene kao građevinska 
područja izdvojene namjene određuje Zakon o prostornom uređenju. U smislu navedenog, a budući da je 
važeći Generalni urbanistički plan utvrdio drugačije vrijednosti prostornih pokazatelja, već po toj osnovi 
trebalo je provesti odgovarajuće promjene. 

U smislu navedenog, a temeljem studije izgradnje sportsko-rekreacijskog područja Kantrida, koja je    
predstavljala stručnu podlogu za ove ciljane izmjene, preciznije su utvrđeni prostorni pokazatelji 
izgradnje spomenutog područja kao i drugi urbanistički uvjeti izgradnje i uređenja, sve u cilju zadržavanja 
temeljenog sportskog profila zone, uz mogućnost realizacije pratećih sadržaja sukladno karakteru 
izrazito obalne lokacije za koju je, upravo u  tom  kontekstu, potrebno održati javni karakter. Budući da je 
područje već znatno izgrađeno i urbanizirano, njegov daljnji razvoj može se odvijati temeljem neposredne 
provedbe Planova uvažavanjem planskih odredbi koje detaljnije definiraju uvjete gradnje na tom 
području. 

Slažemo se s upozorenjem kako se funkcionalno-prostorna transformacija sportskog područja Kantrida 
ne može provesti bez ozbiljnijeg zahvata rekonstrukcije prometne infrastrukture. U tom smislu, izmjenom 
i dopunom GUP-a utvrđeni su dodatni uvjeti za prometno dimenzioniranje parkirališnih, kolnih i pješačkih 
površina.         

Glede lokacije Rujevica, za istu je na snazi urbanistički plan uređenja kojim je omogućena izgradnja 
složene sportske građevine (stadion, dvorana), a s pretpostavkom infrastrukturne i prometne 
opremljenosti šireg područja na koju se pozivate u svom prijedlogu. 

U pogledu vašeg zahtjeva da se vaša stajališta uvaže i prezentiraju javnosti, držimo potrebnim istaknuti 
kako isto nije moguće na adekvatan način provesti  unutar procedure rasprave i donošenja PPUGR i 
GUPGR-a. Međutim, kao strukovna udruga (DAR) odnosno tijelo (Komora arhitekata) svakako imate 
pravo organizirati stručnu raspravu s temom održivog planiranja javnog prostora u gradu Rijeci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A3. Popis sudionika u javnoj raspravi čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe nisu 
razmatrani iz razloga propisanih Zakonom 

 

1. Igor Buratović 

2. Franjo Curl 

3. Žarko Jurčević  

4. Tomislav Kruljac 

5. Juraj Krpelnik  

6. Radmila Milardović 

7. Ankica Obajdin 

8. Ankica Obajdin 

9. Državna uprava za zaštitu i spašavanje 

 

 

 

  



1. IGOR BURATOVIĆ, A.Dalmatina 7, Rijeka 

 

Primjedba nije utemeljena.  

Na kartografskom prikazu broj 3.1 - „Prometna mreža - cestovna i željeznička mreža, pomorski promet“ 
čitav je riječki lučki bazen, uključujući i akvatorij kontejnerskog terminala na Brajdici, označen simbolom 
za morske luke međunarodnog značaja. Detaljniji opis lučkog bazena nalazi se u tekstualnom dijelu 
Plana. 

  



2. IGOR CURL, Pulska 27, Rijeka  

 

Vaša se primjedba ne odnosi na ove Izmjene i dopune Plana. 

Izmjenama i dopunama Plana ne mijenjaju se uvjeti za gradnju i/ili rekonstrukciju prometnica. Gradnja 
i/ili rekonstrukcija prometnica na području Kantride može se provesti temeljem odredbi važećeg Plana. 
Mogućnost realizacije pristupnog puta za postojeću zgradu na adresi Pulska ulica 27 potrebno je ispitati 
kroz izradu projektne dokumentacije. 

  



3. ŽARKO JURČEVIĆ, A.R.Španca 3, Rijeka  

 



 

 

 

Vaša se primjedba odnosi na Generalni urbanistički plan, te je dodatno obrađena u pripadajućem 
izvješću sa javne rasprave. 

Vaša se primjedba ne odnosi na ove Izmjene i dopune Plana. 

U UPU područja Pehlin ne postoji zaštitni koridor za gradnju prometnice, već se područje infrastrukturne 
namjene (IS) nalazi izvan obuhvata UPU. Vaše zemljište je temeljem odredbi Generalnog urbanističkog 
plana grada Rijeke u području stambene namjene (S), a program gradnje je potrebno definirati u skladu s 
odredbama UPU za područja mješovite – pretežito poslovne namjene (M2) i urbanog pravila broj 6 
utvrđenog GUP-om.  

  



4. TOMISLAV KRULJAC, V.Grozdanića 13, Rijeka  

 



 

Primjedba nije utemeljena.  

Području „Sportsko - rekreacijske namjene – sport (R1-6)“,  Izmjenama i dopunama Plana nije mijenjan 
obuhvat i/ili površina; jedina izmjena je uključenje te površine u građevinsko područje naselja. 

Unutar građevinskog područja naselja, rekonstrukcija stambenih objekata kao i ostalih građevina čija je 
namjena protivna planiranoj namjeni radi nužnog održavanja i funkcioniranja, moguća je temeljem 
odredbi članka 324. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke. 

S druge strane, Vaš prijedlog da se dozvoli interpolacija novih objekata protivnih planiranoj namjeni 
pobija svrhu i smisao prostornog planiranje te se stoga ne može prihvatiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5.  JURAJ KRPELNIK, Miroslava Krleže 20, Rijeka  

 

Vaša se primjedba odnosi na Generalni urbanistički plan, te je dodatno obrađena u pripadajućem 
izvješću sa javne rasprave. 

Vaša se primjedba ne odnosi na ove Izmjene i dopune Plana. 

Primjedba se ne može prihvatiti. Prometnica planske oznake GU VIII je sastavni dio šire prometne mreže 
grada Rijeke i riječkog prstena te se stoga zadržava u Planu.  

  



6. RADMILA MILARDOVIĆ   

 

 



 

 

 



 

Prijedlog nije moguće prihvatiti obzirom da utvrđivanje novih površina sportskih luka (LS)  nije predmet 
Izmjena i dopuna Plana. 

 

  



7. ANKICA OBAJDIN, Gundulićeva 10, Rijeka  

 

 



 

Grafički prilozi Izmjena i dopuna PPUG-a izrađeni su na podlozi koja je izrađena temeljem Zakona o 
državnoj izmjeri i katastru nekretnina. Usprkos tome postoji mogućnost da pojedine zgrade nisu 
prikazane podlogom, ali to ne utječe na provedbu Plana.  

  



8. ANKICA OBAJDIN, Gundulićeva 10, Rijeka  

 

Vaš prijedlog se ne može riješiti Izmjenama i dopunama PPUG-a.  

Vaš prijedlog uputit ćemo investitoru izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge 
Škrljevo_Rijeka_Šapjane - HŽ infrastruktura d.o.o., Mihanovićeva 12, Zagreb.  

  



9.  DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE  

 

Zahvaljujemo na Vašem pozitivnom mišljenju. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PRIMJEDBE KOJE SE ODNOSE NA PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA RIJEKE, 
UPUĆENE NA GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA RIJEKE 

  



B1. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na 
prijedlog prostornog plana prihvaćeni 

 

 

1. Mirjana Slanaj Marinoni  

2. Mjesni odbor Pehlin  

3. Mjesni odbor Grpci  

4. Nikola Milanović  

5. Mjesni odbor Drenova  

6. Mjesni odbor Srdoči  

7. OGU za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje 

8. HŽ infrastruktura d.o.o.  

 

  



1. MIRJANA SLANAJ MARINONI, Put za brdo 9, Ika  

 

 



      



    

 Vaša se primjedba također odnosi i na Prostorni plan uređenja, te je dodatno obrađena u pripadajućem 
izvješću sa javne rasprave. 

Primjedba se prihvaća.  

Korigirat će se razgraničenje građevinskog područja naselja sa područjem industrijske namjene – 
brodogradilište (planske oznake I3-1), na način da se čestice zapadno od Bujske ulice uključe u 
građevinsko područje naselja, unutar područja stambene namjene (S). 

  



2. MJESNI ODBOR PEHLIN, Rijeka  

 

 

 



 

 



 

Vaša se primjedba također odnosi i na Prostorni plan uređenja, te je dodatno obrađena u pripadajućem 
izvješću sa javne rasprave. 

Primjedba se prihvaća.  

U odabiru predloženih lokacija reciklažnih dvorišta predlagatelj se rukovodio općim odredbama Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom, kao i iskustvima sličnih gradskih sredina, ali uz uvažavanje 
specifičnosti grada Rijeke u pogledu konfiguracije i (postojeće i planirane) prometne dostupnosti 
predloženih lokacija za građane pojedinog/ih naselja. Međutim, budući da nema detaljnijih normativa 
koji definiraju veličine lokacija i uvjete za izgradnju građevina reciklažnih dvorišta, a naročito u području 
naselja, obavještavamo vas da se prihvaća vaša primjedba da se na području Grpci ne planira lokacija 
reciklažnog dvorišta, odnosno komunalno-servisno područje planske oznake K3-12. Svi navedeni elementi 
o kojima bitno ovisi izbor lokacija, odnosno područja za uspostavu jednog ili više reciklažnih dvorišta, 
istražit će se kroz izradu zasebne studije. U izradu iste biti će uključeni predstavnici vijeća mjesnih odbora 
i KD Čistoća kao upravitelja reciklažnih dvorišta, te će se temeljem rezultata te studije odabrane lokacije 
uvrstiti u dokumente prostornog uređenja. 

  



3. MJESNI ODBOR GRBCI 

 

Vaša se primjedba također odnosi i na Prostorni plan uređenja, te je dodatno obrađena u pripadajućem 
izvješću sa javne rasprave. 

Primjedba se prihvaća.  

U odabiru predloženih lokacija reciklažnih dvorišta predlagatelj se rukovodio općim odredbama Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom, kao i iskustvima sličnih gradskih sredina, ali uz uvažavanje 
specifičnosti grada Rijeke u pogledu konfiguracije i (postojeće i planirane) prometne dostupnosti 
predloženih lokacija za građane pojedinog/ih naselja. Međutim, budući da nema detaljnijih normativa 
koji definiraju veličine lokacija i uvjete za izgradnju građevina reciklažnih dvorišta, a naročito u području 



naselja, obavještavamo vas da se prihvaća vaša primjedba da se na području Grpci ne planira lokacija 
reciklažnog dvorišta, odnosno komunalno-servisno područje planske oznake K3-12. Svi navedeni elementi 
o kojima bitno ovisi izbor lokacija, odnosno područja za uspostavu jednog ili više reciklažnih dvorišta, 
istražit će se kroz izradu zasebne studije. U izradu iste biti će uključeni predstavnici vijeća mjesnih odbora 
i KD Čistoća kao upravitelja reciklažnih dvorišta, te će se temeljem rezultata te studije odabrane lokacije 
uvrstiti u dokumente prostornog uređenja. 

  



4. NIKOLA MILANOVIĆ, Dražička 44, Rijeka  

 

 



 

 

 

 



 

 

Primjedba se prihvaća.  

U odabiru predloženih lokacija reciklažnih dvorišta predlagatelj se rukovodio općim odredbama Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom, kao i iskustvima sličnih gradskih sredina, ali uz uvažavanje 
specifičnosti grada Rijeke u pogledu konfiguracije i (postojeće i planirane) prometne dostupnosti 
predloženih lokacija za građane pojedinog/ih naselja.  

Međutim, budući da nema detaljnijih normativa koji definiraju veličine lokacija i uvjete za izgradnju 
građevina reciklažnih dvorišta, a naročito u području naselja, obavještavamo vas da se prihvaća vaša 
primjedba da se na području Grpci ne planira lokacija reciklažnog dvorišta, odnosno komunalno-servisno 
područje planske oznake K3-12. Svi navedeni elementi o kojima bitno ovisi izbor lokacija, odnosno 
područja za uspostavu jednog ili više reciklažnih dvorišta, istražit će se kroz izradu zasebne studije. U 
izradu iste biti će uključeni predstavnici vijeća mjesnih odbora i KD Čistoća kao upravitelja reciklažnih 
dvorišta, te će se temeljem rezultata te studije odabrane lokacije uvrstiti u dokumente prostornog 
uređenja. 

 

 

 

 

 

 



5. MJESNI ODBOR DRENOVA, Rijeka  

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

Vaša se primjedba također odnosi i na Prostorni plan uređenja, te je dodatno obrađena u pripadajućem 
izvješću sa javne rasprave. 

Primjedba se prihvaća.  

U odabiru predloženih lokacija reciklažnih dvorišta predlagatelj se rukovodio općim odredbama Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom, kao i iskustvima sličnih gradskih sredina, ali uz uvažavanje 
specifičnosti grada Rijeke u pogledu konfiguracije i (postojeće i planirane) prometne dostupnosti 
predloženih lokacija za građane pojedinog/ih naselja. Međutim, budući da nema detaljnijih normativa 
koji definiraju veličine lokacija i uvjete za izgradnju građevina reciklažnih dvorišta, a naročito u području 
naselja, obavještavamo vas da se prihvaća vaša primjedba da se na području Grpci ne planira lokacija 
reciklažnog dvorišta, odnosno komunalno-servisno područje planske oznake K3-12. Svi navedeni elementi 
o kojima bitno ovisi izbor lokacija, odnosno područja za uspostavu jednog ili više reciklažnih dvorišta, 
istražit će se kroz izradu zasebne studije. U izradu iste biti će uključeni predstavnici vijeća mjesnih odbora 
i KD Čistoća kao upravitelja reciklažnih dvorišta, te će se temeljem rezultata te studije odabrane lokacije 
uvrstiti u dokumente prostornog uređenja. 



6. MJESNI ODBOR SRDOČI 

 

Vaša se primjedba također odnosi i na Prostorni plan uređenja, te je dodatno obrađena u pripadajućem 
izvješću sa javne rasprave. 

Primjedba se prihvaća.  

U odabiru predloženih lokacija reciklažnih dvorišta predlagatelj se rukovodio općim odredbama Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom, kao i iskustvima sličnih gradskih sredina, ali uz uvažavanje 
specifičnosti grada Rijeke u pogledu konfiguracije i (postojeće i planirane) prometne dostupnosti 
predloženih lokacija za građane pojedinog/ih naselja. Međutim, budući da nema detaljnijih normativa 
koji definiraju veličine lokacija i uvjete za izgradnju građevina reciklažnih dvorišta, a naročito u području 



naselja, obavještavamo vas da se prihvaća vaša primjedba da se na području Grpci ne planira lokacija 
reciklažnog dvorišta, odnosno komunalno-servisno područje planske oznake K3-12. Svi navedeni elementi 
o kojima bitno ovisi izbor lokacija, odnosno područja za uspostavu jednog ili više reciklažnih dvorišta, 
istražit će se kroz izradu zasebne studije. U izradu iste biti će uključeni predstavnici vijeća mjesnih odbora 
i KD Čistoća kao upravitelja reciklažnih dvorišta, te će se temeljem rezultata te studije odabrane lokacije 
uvrstiti u dokumente prostornog uređenja. 

  



7.  OGU za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje  

 



 

 

Neke od Vaših primjedbi odnose se na Prostorni plan uređenja, te su dodatno obrađene u pripadajućem 
izvješću sa javne rasprave. 

1. Sa Zakonom će se uskladiti definicije rekonstrukcije i zamjenske zgrade te će se dozvoliti gradnja 
zamjenske građevine pod uvjetima za rekonstrukciju definiranih pojedinim urbanim pravilima. (Čl. 68 
PPUG). 



2. Izvršit će se izmjena navedenog članka 71. GUP-a na način da se omogući rekonstrukcija stambenih 
građevina bez promjene namjene i broja stanova.  

3. Iako nije potrebna građevinska dozvola, povećana visina građevine mora biti u skladu s Planom. Nije 
moguće ograničiti nadogradnju na konačan broj puta ili na neku visinu u relativom odnosu sa  visinama 
propisanim pojedinim urbanim pravilima. Stoga će se na području obuhvata Plana povećati najveća 
dozvoljena visina za obiteljske građevine na 8,0 m, a za višeobiteljske građevine na 10,0 m. 

4. Članak  94. GUP - urbano pravilo br. 3 -brisat će se formulacija koja traži provedbu rekonstrukcije po 
pravilima nove gradnje. 

5. Članak 90. GUP - urbano pravilo br. 1 – izmjenom odredbi urbanih pravila dozvolit će se rekonstrukcija 
postojećih građevina, a potreba ishođenja Konzervatorskih uvjeta je ionako regulirana relevantnim 
zakonskim aktima. 

6. Članak 97. GUP - urbano pravilo br. 4.  – omogućit će se rekonstrukcija obiteljskih i višeobiteljskih 
građevina izvan postojećih gabarita pod određenim uvjetima. 

7. Članak 110. GUP - urbano pravilo br. 12.  - izmjenom odredbi urbanih pravila dozvolit će se 
rekonstrukcija postojećih građevina. 

8. Članak 319. GUP - podzemni dio građevine izuzet će se iz obračuna Kis - koeficijenta iskoristivosti u 
svim urbanim pravilima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8. HŽ INFRASTRUKTURA, Mihanovićeva 12, Zagreb  

 

 

 

Vaša se primjedba također odnosi i na Prostorni plan uređenja, te je dodatno obrađena u pripadajućem 
izvješću sa javne rasprave. 

Prihvaća se vaša primjedba. Uskladit će se nazivi željezničkih pruga na tekstualnim i grafičkim dijelovima 
Plana.  

 

  



B2. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe sudionika u javnoj raspravi koji nisu 
prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni s razlozima neprihvaćanja 

 

1. Superina Vesna, Grbac Veljko, Berislav Sušanj    

2. Reka Bersim       

3. Ivica Budimir, Milan Drašković, Zvonko Sakić  

4. Fahrudin Čizmić  

5. Jadranko Sveško, Miroslav Sveško  

6. PARKOVI PLUS d.o.o.  

7. Eduard Hibšer, Iva Hibšer, Gordan Hibšer, Darko Hibšer   

8. Mauro Grl   

9. Stefano Mamich  

10. Dezinsekcija d.o.o.  

 

 

 

 

  



1.  SUPERINA VESNA, GRBAC VELJKO, BERISLAV SUŠANJ     

 



 

Vaša se primjedba odnosi na Prostorni plan uređenja, te je dodatno obrađena u pripadajućem izvješću sa 
javne rasprave. 

Temeljem čl. 43 st. 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) Izmjenama i dopunama Prostornog 
plana uređenja ukinuto je slijedeće izdvojeno građevinsko područje, budući da za njega nije u roku od pet 
godina donesen urbanistički plan uređenja niti izgrađena osnovna infrastruktura: Područje industrijske 
namjene Grbci (I2-1). Uslijed izmijenjenih planova K.D. „Autotrolej“ ukida se Komunalno-servisno 
područje Srdoči (K3-1). 

Prijedlog nije moguće prihvatiti budući da ne postoji potreba/interes za komercijalizacijom tj. gradnjom 
na navedenim područjima. Također, komunalno opremanje i privođenje svrsi bi za navedena građevinska 
područja iziskivalo značajne troškove. 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. REKA BERSIM, Škurinje 8, Rijeka  

 

Vaša se primjedba također odnosi i na Prostorni plan uređenja, te je dodatno obrađena u pripadajućem 
izvješću sa javne rasprave. 

Utvrđivanje novih granica građevinskog područja nije predmet Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja. Svjesni smo potrebe za opsežnijom novelacijom granica građevinskog područja naselja, u  što 
se međutim može krenuti tek po konačnom dovršetku postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih 
zgrada. 

Rekonstrukcije postojećih zgrada koje se nalaze izvan građevinskog područja dozvolit će se posebnom 
odredbom u Prostornom planu uređenja. 

  



3. IVICA BUDIMIR, Tonžino 26; MILAN DRAŠKOVIĆ, Tonžino 26A; ZVONKO SAKIĆ, Tonžino 27B, 
Rijeka  

 

 

 



 

Vaša se primjedba također odnosi i na Prostorni plan uređenja, te je dodatno obrađena u pripadajućem 
izvješću sa javne rasprave. 

Proširenja građevinskog područja naselja nisu predmet ovih Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja. Po dovršetku postupka ozakonjenja zgrada i postupaka usklađenja katastarskih i 
zemljišnoknjižnih čestica, pristupit će se sveobuhvatnoj reviziji građevinskih područja u zasebnom 
postupku Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja ili donošenja novog plana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. FAHRUDIN ČIZMIĆ, Rudolfa Tomšića 31/2, Rijeka  

 

 

 



 

 

Vaša se primjedba također odnosi i na Prostorni plan uređenja, te je dodatno obrađena u pripadajućem 
izvješću sa javne rasprave. 

Proširenja građevinskog područja naselja nisu predmet ovih Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja. Po dovršetku postupka ozakonjenja zgrada i postupaka usklađenja katastarskih i 
zemljišnoknjižnih čestica, pristupit će se sveobuhvatnoj reviziji građevinskih područja u zasebnom 
postupku Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja ili donošenja novog plana. 

  



5. JADRANKO SVEŠKO i MIROSLAV SVRŠKO, Orehovica, Rijeka  

 

 



 

Vaša se primjedba odnosi na Prostorni plan uređenja, te je dodatno obrađena u pripadajućem izvješću sa 
javne rasprave. 

Utvrđivanje novih građevinskih područja naselja nije predmet ovih Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja.  

Rekonstrukciju postojećih građevina smještenih izvan građevinskog područja naselja regulirat će se 
odredbama Prostornog plana uređenja. 

 



6. PARKOVI PLUS D.O.O., Mihačeva Draga 41, Rijeka  

 

 



 

 

Vaša se primjedba odnosi na Prostorni plan uređenja, te je dodatno obrađena u pripadajućem izvješću sa 
javne rasprave. 

Nije moguće prihvatiti Vaš zahtjev. 

Područje komunalno-servisne namjene (planske oznake K3-8) je ovim Izmjenama i dopunama Prostornog 
plana uređenja već povećano te sada zauzima ukupnu površinu od 12,22 ha. Dodatno proširivanje prema 
sjeverozapadu ocjenjuje se neprihvatljivim zbog nepovoljnih visinskih odnosa i znatnijih građevinskih 
zahvata koji bi bili potrebni za realizaciju zahvata na tom području. Također, područje bi se proširenjem 
previše prebližilo građevinskom području naselja oznake GP-15. 

 

 

 

 

 

  



7. EDUARD HIBŠER, IVA HIBŠER, GORDAN HIBŠER, DARKO HIBŠER, Juričići, Rijeka  

 

Vaša se primjedba odnosi na Prostorni plan uređenja, te je dodatno obrađena u pripadajućem izvješću sa 
javne rasprave. 

Temeljem čl. 43 st. 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) ukida se izdvojeno građevinsko 
područje - Rekreacijsko područje Matići (R2-5), budući da za njega nije u roku od pet godina donesen 
urbanistički plan uređenja niti izgrađena osnovna infrastruktura. 

Planiranje novih područja za poljoprivredne površine nije predmet ovih Izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja. Izmjenom odredbe PPUG dozvolit će se obavljanje poljoprivredne djelatnosti na području 
namjene zaštitna šuma (Š2).     

  



8. MAURO GRL, Mazorova 12, Matulji  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

Vaša se primjedba također odnosi i na Prostorni plan uređenja, te je dodatno obrađena u pripadajućem 
izvješću sa javne rasprave. 

1. Proširenje građevinskih područja naselja nije predmet Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja.  

2. Primjedba je neutemeljena. Površina oznake IS-24 ovim Izmjenama i dopunama Prostornog plana 
uređenja nije mijenjana, a utvrđena je izmjenom istog plana donesenom 2013. g. za koji je provedena 
javna rasprava. Javna rasprava je razdoblje u kojem se javnost upoznaje s predloženim izmjenama 
pojedinog prostornog plana, a direktne obavijesti vlasnicima zemljišta zakonom nisu predviđene. 

3. Eventualna razrada projekta gradnje na području IS-24 nije predmet Izmjena i dopuna PPUG i GUP. 
Stambena izgradnja unutar IS-24 nije dozvoljena, ali kao vlasnici zemljišta možete razvijati na 
predmetnom području vlastite projekte koji su u skladu s odredbama prostorno-planske dokumentacije.. 

  



9. STEFANO MAMICH, Stube Joakima Pilata, Opatija  

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Vaša se primjedba također odnosi i na Prostorni plan uređenja, te je dodatno obrađena u pripadajućem 
izvješću sa javne rasprave. 

Proširenje građevinskih područja naselja nije predmet Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja. Vaše 
zemljište  nalazi se na lokaciji koja je znatnije dislocirana od građevinskog područja oznake GP-1 
(Pavlovac), u području zaštićene park-šume, utvrđene Prostornim planom PGŽ O svemu ovome 
obaviješteni ste u odgovoru na vaš dopis  i na sastanku održanom u Odjelu gradske uprave za razvoj, 
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. 

 

 

 

 

  



10. DEZINSEKCIJA D.O.O., Brajšina 13, Rijeka  

 



 

 



 

 

 

 

Vaša se primjedba također odnosi i na Prostorni plan uređenja, te je dodatno obrađena u pripadajućem 
izvješću sa javne rasprave. 



Nije prihvatljiv Vaš prijedlog da se od područja pretežito trgovačke namjene (oznake K2-7) Torpedo dio 
izuzme i prenamijeni te se formira novo područje komunalno-servisne namjene (K3). 

Područje je u neposrednoj blizini nekoliko zaštićenih kulturnih dobara i objekata u postupku zaštite 
(lansirna rampa, željeznička remiza, vila Whitehead) te stoga ne bi bilo u tom području primjereno 
planirati djelatnosti koje su u sukobu sa povijesno-kulturnim karakterom već spomenutih građevina.  

Sukladno uredbi o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke (NN 110/04) Lučka uprava Rijeka donijela je 
Plan gospodarenja otpadom s brodova, kojim je propisan prihvat i rukovanje brodskim akumuliranim 
otpadom i ostacima brodskog tereta na području pod svojim upravljanjem. Time se Lučka uprava 
obvezuje osigurati prostor za gospodarenje otpadom koji nastaje na brodovima unutar područja 
infrastrukturne namjene planske oznake IS-9. 

Izmjenama Plana omogućit će se privremeno prikupljanje brodskog otpada unutar područja 
infrastrukturne namjene (planske oznake IS-9) tj. na lučkom području. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



B3. Popis sudionika u javnoj raspravi čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe nisu 
razmatrani iz razloga propisanih Zakonom 

 

 

1. Vanna Gregov   

2. Arsen Večerina 

3. Milivoj Antolović  

4. MUP, sektor upravnih i inspekcijskih poslova  

5. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, PUZS Rijeka  

 

 

  



1. VANNA GREGOV, Drenova, Rijeka  

 

 

 



 

Vaša se primjedba odnosi na Prostorni plan uređenja, te je dodatno obrađena u pripadajućem izvješću sa 
javne rasprave. 

Proširenja građevinskog područja naselja nisu predmet ovih Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja. Također valja napomenuti da se predmetne  katastarske čestice nalaze u području znatnije 
denivelacije (prirodna padina), južno od naselja Drenova, te je za njih nerealno očekivati adekvatno 
komunalno opremanje, koje bi bilo preduvjet za gradnju. 



2. ARSEN VEČERINA,   

 

Vaša se primjedba odnosi na Prostorni plan uređenja, te je dodatno obrađena u pripadajućem izvješću sa 
javne rasprave. 

Promjena granica građevinskog područja nije predmet ovih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja. 

Potrebno je napomenuti da je zadaća prostornog uređenja, među ostalim, planiranom namjenom 
površina osigurati sve funkcije potrebne za život i razvoj pojedinog naselja ili dijela grada te je tako 
neophodno planirati i neizgrađene površine za javno zelenilo i sportsko-rekreacijske površine.  

 

 

 

 



3. MILIVOJ ANTOLOVIĆ, Brajšina 20, Rijeka  

 

Dio se Vaših primjedbi odnosi na Prostorni plan uređenja, te su dodatno obrađene u pripadajućem 
izvješću sa javne rasprave. 

1. Ne postoji zakonska obveza raspisivanja javnog natječaja za građevinu stadiona. 

2. Gradnja nove građevine na mjestu postojeće se u smislu Zakona i Plana smatra gradnjom zamjenske 
građevine. 

3. Navedeni simbol je već ucrtan na za to predviđen kartografski prikaz 3.1 - „PROMETNA MREŽA - 
CESTOVNA I ŽELJEZNIČKA MREŽA, POMORSKI PROMET“ 

  



4. MUP – Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Rijeka  
 

 

 



 

 

Vaša se primjedba također odnosi i na Prostorni plan uređenja, te je dodatno obrađena u pripadajućem 
izvješću sa javne rasprave. 

Vaši prijedlozi su već uvršteni u Plan, dok utvrđivanje mjera zaštite od požara na razini strateških 
dokumenata nije predmet Odluke o izradi Izmjena i dopuna Plana te se stoga Vaši zahtjevi odbacuju 
temeljem članka 91. Zakona o prostornom uređenju. 

 

 

 

 

  



5. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka  

 

Vaša se primjedba također odnosi i na Prostorni plan uređenja, te je dodatno obrađena u pripadajućem 
izvješću sa javne rasprave. 

Zahvaljujemo na pozitivnom mišljenju na Izmjene i dopune Plana. 
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