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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
Rijeka, 23. 3. 2021. 
 
 
 
 
 

Gradsko vijeće Grada Rijeke 
  n/r predsjednika Andreja Poropata  

 

 

 Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 

županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18, 

11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i 

usvajanje A) Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
grada Rijeke; B) Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog 
plana grada Rijeke. 
 Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene 

novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine 

Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) za izvjestitelje na sjednici 

Gradskog vijeća Grada Rijeke određuju se mr.sc. Vojko Obersnel i Eda Rumora, ravnateljica 

Direkcije za razvoj, urbanizam i ekologiju u Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, 

ekologiju i gospodarenje zemljištem. 

 

GRADONAČELNIK 
mr.sc. Vojko OBERSNEL 
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O b r a z l o ž e n j e 
a) Prijedloga odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada 

Rijeke 
b) Prijedloga odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada 

Rijeke 
 

1. UVOD 
 

Prostorni plan uređenja grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske 
županije“ broj 31/03, 26/05 i 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17 i 21/19) - u 
daljnjem tekstu: PPU, donijet je 2003. godine. 

Izmjenama i dopunama PPU-a iz 2013. godine provedena je kao ciljana izmjena 
građevinskih područja izdvojene namjene, kao i njima kontaktnih površina te s tim u svezi 
usklađenja sa propisima kojima se regulira sustav prostornog uređenja. 

Izmjene i dopune PPU-a iz 2017. godine uključile su izmjene namjene površina, tj. 
uključenje u građevinsko područje naselja dijelove građevinskih područja za izdvojenu 
namjenu (područja sportsko – rekreacijske namjene Marčeljeva Draga, Podkoludricu, 
Kantrida i Krimeja te ugostiteljsko-turističke namjene Kantrida i Plumbum) te izmjene i 
dopune dijelova infrastrukturnih sustava od kojih je posebno važno istaknuti utvrđivanje nove 
trase obilazne željezničke pruge visoke učinkovitosti. 

Izmjene i dopune PPU-a iz 2019. godine odnosile su se na izmjene oblika i površine 
luke nautičkog turizma Baroš, planske oznake LN-4 te usklađivanja namjene površina 
sjeverno od Senjskog pristaništa kao integralnog kopnenog dijela luke nautičkog turizma 
Baroš. 

Izmjenama PPU-a mjestimično su korigirani oblik i površina dijela izdvojenih 
građevinskih  područja (komunalno-servisno područje Mihačeva Draga, područje industrijske 
namjene Škurinjska Draga, područje ex Torpedo s kontaktnim zonama, površina 
infrastrukturnog sustava čvora „Vežica“), a sukladno zakonskim odredbama u području 
gospodarenja otpadom, utvrđena je mreža sedam reciklažnih dvorišta. Izmjene Prostornog 
plana obuhvatile su i usklađenje odgovarajućih tekstualnih i grafičkih dijelova Plana s 
odredbama tada važećeg Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 
65/17) i to u segmentu procedura (ne)posredne provedbe, posebice obveze izrade i vrste 
planova užeg područja i redefiniranje njihovog obuhvata, urbanističkih pokazatelja, 
terminoloških odrednica i drugo. 

 
Generalni urbanistički plan grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 

županije" broj 7/07 i 14/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 8/14, 3/17, 21/19 i 11/20-
ispravak) – u daljnjem tekstu: GUP, donijet je 2007. godine.  

Izmjene i dopune GUP-a iz 2013., 2017. i 2019. godine provedene su u usporednom 
postupku s izmjenama i dopunama PPU-a. U tom smislu, izmjene  Generalnog plana slijede 
izmjene Prostornog plana, a sa povećanim i specifičnim stupnjem razrade koji odgovara 
planiranju na razini Generalnog plana. 

Izmjena i dopuna GUP-a iz 2014. godine odnosila se isključivo na promjenu položaja 
komunalno-servisne zone predviđene za smještaj Centralnog uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda unutar jugoistočnog kvadranta Južne Delte 

Promjene koje se predlažu novim izmjenama i dopunama navedenih dokumenata 
također su pretežno vezane na izdvojena građevinska područja. Drugo područje u kojem se 
predlažu korekcije je razmatranje uvjeta gradnje/rekonstrukcije u i izvan građevinskog 
područja naselja. 

S obzirom na sadržaj izmjena i dopuna te hijerarhijski odnos navedenih planova, izrada 
izmjena i dopuna, provedba javne rasprave i donošenje provest će se istodobno, sukladno 
članku 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 
39/19 i 98/19) – u daljnjem tekstu: Zakon. 

 
 

javascript:iSite_WindowOpen('http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=1342','_blank','width=1910,left=0,height=1170,top=0,toolbar=1,menubar=1,location=1,status=1,resizable=1,scrollbars=1');
javascript:iSite_WindowOpen('http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=4454','_blank','width=1910,left=0,height=1170,top=0,toolbar=1,menubar=1,location=1,status=1,resizable=1,scrollbars=1');
javascript:iSite_WindowOpen('http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=27271','_blank','width=2550,left=0,height=1540,top=0,toolbar=1,menubar=1,location=1,status=1,resizable=1,scrollbars=1');
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2. PRAVNI OKVIR 

 
Temeljem odredbe članka 86. Zakona, izrada prostornog plana, započinje donošenjem 

odluke o izradi istoga od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, po 
prethodno pribavljenom mišljenju sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita 
okoliša i prirode 

 
Temeljem Mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu 

okoliša Primorsko-goranske županije (KLASA: 351-01/21-04/23, URBROJ: 2170/1-03-08/3-
20-5) od 22. ožujka 2021. godine, za Izmjene i dopune PPU-a potrebno je provesti postupak 
ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. 

Obziorm da su razlozi donošenja te ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna 
GUP-a istovjetna ciljevima i programskim polazištima Izmjena i dopuna PPU-a, za Izmjene i 
dopuna GUP-a nije potrebno posebno provoditi postupak ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš. Navedeno je utvrđeno Mišljenjem Upravnog odjela za prostorno uređenje, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije (KLASA: 351-01/21-04/22, 
URBROJ: 2170-/1-03-08/3-20-5) od 22. ožujka 2021. godine. 

 
Sukladno članku 89. Zakona, odlukom o izradi, između ostalog, moraju se utvrditi: 

- pravna osnova za izradu i donošenje plana, 
- razlozi donošenja plana, 
- obuhvat prostornog plana, 
- sažetu ocjenu stanja u obuhvatu prostornog plana, 
- ciljeve i programska polazišta prostornog plana, 
- popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim 

zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu prostornih 
planova, 

- način pribavljanja stručnih rješenja prostornog plana,  
- popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu 

prostornog plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi 
prostornog plana, 

- planirani rok za izradu prostornog plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za 
pripremu zahtjeva za izradu prostornog plana tijela i osoba određenih posebnim 
propisima, ako je taj rok, ovisno o složenosti pojedinog područja, duži od trideset dana, 

- izvore financiranja izrade prostornog plana, 
- odluku o drugim pitanjima značajnim za izradu nacrta prostornog plana. 

 
Odluka o izradi izmjena i dopuna plana upućuje se Gradskom vijeću na donošenje, te 

se nakon objave u službenom glasilu i stupanja na snagu upućuje nadležnim tijelima koja će, 
u roku od 30 dana, iznijeti svoje zahtjeve vezano na plan. 

Usporedno s donošenjem predmetnih odluka i pribavljanja zahtjeva nadležnih tijela 
mogu teći postupci javne nabave za odabir Izrađivača izmjena i dopuna planova te 
prikupljanja stručnih podloga za njihovu izradu. 
 
3. RAZLOZI ZA PRISTUPANJE IZMJENI I DOPUNI PPU-a i GUP-a 
 

Razlozi za pristupanje izmjenama i dopunama PPU-a i GUP-a su: 
- promjene namjene područja Gospodarske, proizvodne – pretežito industrijske namjene, 

oznake I1-1, 
- izmjene uvjeta gradnje unutar izdvojenih građevinskih područja namijenjenih rekreaciji, 
- izmjene oblika i površine građevinskih naselja, 
- ispravka očite greške/propusta ili usklađenje s ostalim dijelovima Plana. 
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4. OCJENA POSTOJEĆEG STANJA, POLAZIŠTA I CILJEVI UREĐENJA 
 
4.1.  promjena namjene izdvojenog građevinskog područja oznake I1-1 
  

Tijekom 2020. godine Gradu Rijeci obratili su se trgovačka društva PIK d.d. i Plodine 
d.o.o., koji planiraju poslovnu aktivnost usmjerenu na međusobnu zamjenu i kupoprodaju 
nekretnina. Kako bi nakon zamjene i kupoprodaje nekretnina navedene tvrtke mogle nastaviti 
obavljati svoju djelatnost, mora se izvršiti prenamjena zemljišta na kojem se nalaze 
navedene nekretnine. 

Obzirom na navedeno, predlaže se promjena namjene izdvojenog građevinskog 
područja oznake I1-1 iz Gospodarske, proizvodne – pretežito industrijske namjene, u 
Gospodarsku – pretežito trgovačku namjenu oznake K2. Takva promjena namjene omogućiti 
će Plodinama d.o.o. da nastave obavljati trgovačku djelatnost nakon što izvrši zamjena i 
kupoprodaja nekretnina s Pik d.d..  

Razlozi za poduzimanje takve poslovne aktivnosti obrazloženi su prilagođavanjem 
poslovnim i tržišnim uvjetima Plodina d.o.o., kroz povećanje zastupljenosti na istočnom dijelu 
grada, osobito iz perspektive blizine njihovog budućeg sjedišta te mogućnosti da se osigura 
zamjenska lokacija za implementiranje novih tehnologija i novih proizvodnih procesa PIK 
d.d.. 

 
 
Slika 1. Izvod iz kartografskog prikaza broj 1.  Korištenje i namjena površina 
 
4.2. razmatranje uvjeta gradnje unutar izdvojenih građevinskih područja namijenjenih 

rekreaciji 
 

Opredjeljenje Grada Rijeke u pogledu korištenja sportske infrastrukture usmjereno je 
prema korištenju infrastrukture u što većoj mjeri, neovisno o tome za koga je pojedini sadržaj 
izvorno građen ili opreman. Kroz razmatranja i postupke iznalaženja lokacije za pojedine 
sportske sadržaje na području grada utvrđeno je da je, uzimajući u obzir visoki stupanj 
izgrađenosti, potrebno razmotriti uvjete gradnje na područjima namijenjenom rekreaciji, 
naročito u kopnenom dijelu grada.  
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4.3. Manje korekcije građevinskog područja  
 

U postupku ozakonjenja bespravno izgrađenih zgrada, kao i prijedloga formiranja 
pojedinih građevnih čestica, utvrđena je potreba manje korekcije građevinskih područja 
naselja ili izdvojenih građevinskih područja. Kod navedenog se radi o korekcijama koje 
omogućuju dovršetak započetih postupaka za postojeće građevine, a ne proširenju koje bi 
omogućilo novu gradnju. 

U sklopu izrade Izmjena i dopuna planova potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve: 
- izvršiti promjenu namjene koja će omogućiti provedbu planiranih zahvata, 
- utvrditi odgovarajuće uvjete gradnje unutar izdvojenih građevinskih područja 

namijenjenih rekreaciji, 
- izmijeniti oblike i površine građevinskih područja. 
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a) 
Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne 

novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke 
(“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine 
Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće 
Grada Rijeke, na sjednici_________ 2021. godine, donijelo je 
 
 

ODLUKU 
o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke 

 
I. Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja grada Rijeke 
 

Članak 1.  
 

Odlukom o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke ("Službene novine 
Primorsko-goranske županije" broj 31/03, 26/05 i 14/13 i ″Službene novine Grada Rijeke“ 
broj 3/17 i 21/19) stupio je na snagu Prostorni plan uređenja grada Rijeke (u daljnjem tekstu: 
Plan).  

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana) utvrđena je člancima 75. i 113. 
Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19). 

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za 
razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem (u daljnjem tekstu: Odjel), a 
odgovorna osoba je pročelnik Odjela. 
  
II. Razlozi donošenja Izmjena i dopuna Plana 
 

Članak 2. 
 

Ove Izmjene i dopune Plana donose se radi: 
- promjene namjene izdvojenog građevinskog područja Gospodarske, proizvodne – 

pretežito industrijske namjene oznake I1-1, 
- izmjene uvjeta gradnje unutar izdvojenih građevinskih područja namijenjenih 

rekreaciji, 
- izmjene oblika i površine građevinskih naselja,  
- ispravka očite greške/propusta ili usklađenje s ostalim dijelovima Plana. 

 
III. Obuhvat Izmjena i dopuna Plana 
 

Članak 3.  
 

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana istovjetan je obuhvatu Plana. 
 
IV. Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana 
 

Članak 4. 
 

Trgovačka društva PIK d.d. i Plodine d.o.o. planiraju međusobnu zamjenu i 
kupoprodaju nekretnina na način da se na lokaciji sadašnje pekare PIK d.d. na Podvežici 
omogući izgradnja objekta trgovačke namjene. Kako bi se navedeno moglo ostvariti, 
predlaže se promjena namjene u izdvojenom građevinskom području iz Gospodarske, 
proizvodne - pretežito industrijske namjene oznake I1-1 u Gospodarsku - pretežito trgovačku 
namjenu oznake K2.  
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Opredjeljenje Grada Rijeke u pogledu korištenja sportske infrastrukture usmjereno je 
prema korištenju infrastrukture u što većoj mjeri, neovisno o tome za koga je pojedini sadržaj 
izvorno građen ili opreman. Kroz razmatranja i postupke iznalaženja lokacije za pojedine 
sportske sadržaje na području grada utvrđeno je da je, uzimajući u obzir visoki stupanj 
izgrađenosti, potrebno razmotriti uvjete gradnje na područjima namijenjenom rekreaciji, 
naročito u kopnenom dijelu grada.  

U postupku ozakonjenja bespravno izgrađenih zgrada, kao i prijedloga formiranja 
pojedinih građevnih čestica, utvrđena je potreba manje korekcije građevinskih područja 
naselja ili izdvojenih građevinskih područja. 
 
V. Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana 
 

Članak 5. 
 

U sklopu izrade Izmjena i dopuna Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve: 
- izvršiti promjenu namjene koja će omogućiti provedbu planiranih zahvata,  
- utvrditi odgovarajuće uvjete gradnje unutar izdvojenih građevinskih područja 

namijenjenih rekreaciji, 
- izmijeniti oblike i površine građevinskih područja. 

 
VI. Popis stručnih podloga u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Izmjena i 

dopuna Plana 
Članak 6. 

 
Izmjene i dopune Plana potrebno je izraditi na sljedećim stručnim podlogama: 

- katastarskim i topografskim podlogama Državne geodetske uprave, 
- drugim podlogama proizašlim iz zahtjeva tijela iz članka 8. ove Odluke. 

Stručne podloge iz stavka 1. ovoga članka osigurat će Grad Rijeka i Investitor. 
 
VII. Način pribavljanja stručnih rješenja 
 

Članak 7. 
 

Odgovarajuća stručna rješenja izradit će izrađivač Izmjena i dopuna Plana. 
 
VIII. Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za 

izradu Izmjena i dopuna Plana te drugih sudionika koji sudjeluju u izradi Izmjena 
i dopuna Plana 

Članak 8.  
 

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja će davati zahtjeve iz 
područja svog djelokruga rada te ostalih sudionika koji će sudjelovati u izradi Izmjena i 
dopuna Plana utvrđuje se kako slijedi: 

- Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, 
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, 

Sektor upravnih inspekcijskih poslova, Rijeka, 
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured 

civilne zaštite, Rijeka, 
- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe, Lučka 

kapetanija Rijeka, Rijeka, 
- Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski 

odjel u Rijeci, 
- Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb,  
- Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb, 
- Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Zagreb, 



9 
 

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Rijeka, 
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb, 
- Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, 
- Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP 

Elektroprimorje Rijeka, 
- KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka. 

   
IX. Rokovi 

Članak 9. 
 

Za izradu Izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći rokovi:   
- za izradu Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana – rok od 60 dana od 

pribavljenih stručnih podloga i zahtjeva iz članaka 6. i 8. ove Odluke,  
- za provođenje javnog uvida i javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Plana 

– rok od 30 dana, 
- za izradu Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana – rok od 30 dana 

od provedene javne rasprave. 
Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana za tijela iz članka 8. ove 

Odluke iznosi 30 dana od dana zaprimanja Odluke. U slučaju da javnopravna tijela iz članka 
8. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u predmetnom roku, smatrat će se da ih nemaju. 
 
X. Izvori financiranja 

Članak 10. 
 

Izrada Izmjena i dopuna Plana financirat će se iz sredstava proračuna Grada Rijeke i 
sredstava Investitora. 
 
XI. Završna odredba 

Članak 11.  
 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama 
Grada Rijeke”. 
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b) 
Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine“ broj 

153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine 
Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 
7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na 
sjednici _________ 2021. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke 
 
 

I.     Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog 
plana grada Rijeke 

Članak 1. 
 

Odlukom o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine 
Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14, 
3/17, 21/19 i 11/20-ispravak) stupio je na snagu Generalni urbanistički plan grada Rijeke (u 
daljnjem tekstu: Plan). 

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog 
plana grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana) utvrđena je člancima 77. i 
113. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 
98/19). 

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za 
razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem (u daljnjem tekstu: Odjel), a 
odgovorna osoba je pročelnik Odjela.   

 
II. Razlozi donošenja Izmjena i dopuna Plana 
 

Članak 2. 
 

Ove Izmjene i dopune Plana donose se radi: 
- promjene namjene izdvojenog građevinskog područja Gospodarske, proizvodne – 

pretežito industrijske namjene oznake I1-1, 
- izmjene uvjeta gradnje unutar izdvojenih građevinskih područja namijenjenih 

rekreaciji, 
- izmjene oblika i površine građevinskih naselja, 
- ispravka očite greške/propusta ili usklađenje s ostalim dijelovima Plana. 

 
III.    Obuhvat Izmjena i dopuna Plana 

 
Članak 3. 

 
Obuhvat Izmjena i dopuna Plana istovjetan je obuhvatu Plana. 

 
IV.   Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana 
 

Članak 4. 
 

Trgovačka društva PIK d.d. i Plodine d.o.o. planiraju međusobnu zamjenu i 
kupoprodaju nekretnina na način da se na lokaciji sadašnje pekare PIK d.d. na Podvežici 
omogući izgradnja objekta trgovačke namjene. Kako bi se navedeno moglo ostvariti, 
predlaže se promjena namjene izdvojenog građevinskog područja oznake I1-1 iz 
Gospodarske, proizvodne - pretežito industrijske namjene, u Gospodarsku - pretežito 
trgovačku namjenu oznake K2.  
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Opredjeljenje Grada Rijeke u pogledu korištenja sportske infrastrukture usmjereno je 
prema korištenju infrastrukture u što većoj mjeri, neovisno o tome za koga je pojedini sadržaj 
izvorno građen ili opreman. Kroz razmatranja i postupke iznalaženja lokacije za pojedine 
sportske sadržaje na području grada utvrđeno je da je, uzimajući u obzir visoki stupanj 
izgrađenosti, potrebno razmotriti uvjete gradnje na područjima namijenjenom rekreaciji, 
naročito u kopnenom dijelu grada.  

U postupku ozakonjenja bespravno izgrađenih zgrada, kao i prijedloga formiranja 
pojedinih građevnih čestica, utvrđena je potreba manje korekcije građevinskih područja 
naselja ili izdvojenih građevinskih područja. 

 
V.   Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana 
 

Članak 5. 
 

U sklopu izrade Izmjena i dopuna Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve: 
- izvršiti promjenu namjene koja će omogućiti provedbu planiranih zahvata, 
- utvrditi odgovarajuće uvjete gradnje unutar izdvojenih građevinskih područja 

namijenjenih rekreaciji, 
- izmijeniti oblike i površine građevinskih područja. 

 
VI.   Popis stručnih podloga u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Izmjena i 

dopuna Plana 
Članak 6. 

 
Izmjene i dopune Plana potrebno je izraditi na sljedećim stručnim podlogama: 

- katastarskim i topografskim podlogama Državne geodetske uprave, 
- drugim podlogama proizašlim iz zahtjeva tijela iz članka 8. ove Odluke. 

Stručne podloge iz stavka 1. ovoga članka osigurat će Grad Rijeka. 
 
VII. Način pribavljanja stručnih rješenja 
 

Članak 7. 
 

Odgovarajuća stručna rješenja izradit će izrađivač Izmjena i dopuna Plana.  
 
VIII.  Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za 

izradu Izmjena i dopuna Plana te drugih sudionika koji sudjeluju u izradi Izmjena 
i dopuna Plana 

Članak 8. 
 

  Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja će davati zahtjeve iz 
područja svog djelokruga rada te ostalih sudionika koji će sudjelovati u izradi Izmjena i 
dopuna Plana utvrđuje se kako slijedi: 

- Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, 
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, 

Sektor upravnih inspekcijskih poslova, Rijeka, 
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured 

civilne zaštite, Rijeka, 
- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe, Lučka 

kapetanija, Rijeka, 
- Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski 

odjel u Rijeci, 
- Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb, 
- Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb, 
- Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Zagreb, 
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- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Rijeka, 
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb, 
- Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, 
- Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP 

Elektroprimorje Rijeka, 
- KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka. 

 
IX.  Rokovi 

Članak 9. 
 

Za izradu Izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći rokovi:   
- za izradu Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana – rok od 60 dana od 

pribavljenih stručnih podloga i zahtjeva iz članaka 6. i 8. ove Odluke, 
- za provođenje javnog uvida i javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Plana 

– rok od 30 dana, 
- za izradu Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana – rok od 30 dana 

od provedene javne rasprave. 
Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana za tijela iz članka 8. ove 

Odluke iznosi 30 dana od dana zaprimanja Odluke. U slučaju da javnopravna tijela iz članka 
8. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u predmetnom roku, smatrat će se da ih nemaju. 
 
X.    Izvori financiranja 

Članak 10. 
 

Izrada Izmjena i dopuna Plana financirat će se iz sredstava proračuna Grada Rijeke i 
sredstava Investitora. 
 
XI.   Završna odredba 

Članak 11. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u ″Službenim novinama 
Grada Rijeke“.  
 
 


