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IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU 
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GRAD KRALJEVICA, Upravni odjel za održivi razvoj Grada Kraljevice (Nositelj izrade Plana) 

i 

PLAN 21 d.o.o. Rijeka, Prolaz M.K. Kozulić 4, (Stručni izrađivač) 

 

sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13., 65/17.,  114/18., 39/19. 

i 98/19.) pripremili su: 

 

 

 

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU 
Urbanističkog plana uređenja UPU 5 ugostiteljsko-turističke zone Javorišće – Podbanj T22 

 

 

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13., 65/17., 114/18, 39/19 i 
98/19) i Zaključka gradonačelnika  o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja UPU 5 
ugostiteljsko-turističke zone Javorišće – Podbanj T22, UPU 2 KLASA: 350-03/16-01/1 URBROJ: 2170/08-
01-21-197 od 03. svibnja 2021. godine, Grad Kraljevica, Upravni odjel za održivi razvoj Grada Kraljevice, 
kao Nositelj izrade  objavio je javnu raspravu o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 5 ugostiteljsko-
turističke zone Javorišće – Podbanj T22 (u daljnjem tekstu Plan). Javna rasprava o Prijedlogu Plana održana 
je od 11. svibnja 2021. godine do zaključno 11. lipnja 2021. godine. 
 
1. OBJAVA JAVNE RASPRAVE 
 
Upravni odjel za održivi razvoj Grada Kraljevice, kao Nositelj izrade  objavio je javnu raspravu 05. svibnja 
2021. 2021. godine. Obavijest o održavanju i načinu organiziranja javne rasprave objavljena je u dnevnom 
tisku (Novi list) dana 07. svibnja 2021. godine, na mrežnim stranicama Grada Kraljevice www.kraljevica.hr 
dana 05. svibnja 2021. godine, na službenim Internet stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, 
graditeljstva i državne imovine www.mgipu.hr  dana 06. svibnja 2021. godine.  
 
Za vrijeme trajanja javne rasprave o Prijedlogu Plana isti je bio izložen na javni uvid u prostorijama Grada 
Kraljevice, Frankopanska 1a, Kraljevica, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati. 
Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Plana održano je u utorak 1. lipnja 2021. godine s 
početkom u 16,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Kraljevice, Frankopanska 1a/I. 
 
Sudionici na javnom izlaganju pridržavali su se  propisanih epidemioloških mjera. 
 
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe  na Prijedlog Plana mogli su se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave 
do zaključno 11. lipnja 2021. godine na način utvrđen odredbama članka 100. i 101. Zakona o prostornom 
uređenju. 
 
Za vrijeme trajanja javne rasprave primjedbe i prijedlozi mogli su se: 

 upisati u knjigu primjedbi i prijedloga na mjestu javnog uvida, 
 davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, 
 u pismenom obliku predati na urudžbeni zapisnik Grada Kraljevice, Frankopanska 1a/I. 
 u pismenom obliku dostaviti putem pošte Gradua Kraljevici, Frankopanska 1a/I, 51262 Kraljevica, 

mail: gradska.uprava@kraljevica.hr 
 
Prijedlog Urbanističkog plana uređenja UPU 5 ugostiteljsko-turističke zone Javorišće – Podbanj T22: 
www.kraljevica.hr https://www.kraljevica.hr/javna-rasprava-o-prijedlogu-urbanistickog-plana-uredenja-upu-
5-ugostiteljsko-turisticke-zone-javorisce-podbanj-t22/ 
 
Sve prethodno navedene obavijesti vezane uz objavu javne rasprave date su u privitku i čine sastavni dio 
ovog Izvješća. 
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2. POPIS SUDIONIKA KOJI SU POZVANI POSEBNOM OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI 

 
Na sudjelovanje u javnoj raspravi posebnom pisanom obavijesti o javnoj raspravi o Prijedlogu Plana od 07. 
svibnja 2021. godine pozvano je 12 sudionika: 
 

 
1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, Zagreb 
2. JAVNA USTANOVA Zavod za prostorno uređenje PGŽ, Splitska 2/II, Rijeka 
3. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, Rijeka 
4.  PGŽ Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10, Rijeka  
5.  PGŽ, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Slogin kula 2/II, Rijeka 
6. Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor upravnih, 

inspekcijskih poslova i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, Rijeka,  
7. Hrvatske šume d.o.o. Zagreb UŠ podružnica Delnice, Supilova 32, Delnice;  
8. HEP ODS d.o.o., ELEKTROPRIMORJE RIJEKA, Rijeka, Viktora Cara Emina 2  
9. KD Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka, Krešimirova 52a, Rijeka,  
10. HAKOM Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Milanovića 9, 

Zagreb  
11. Energo d.o.o. Rijeka, Dolac 14, Rijeka 
12. RH Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10 000 

Zagreb,  
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3. POPIS SUDIONIKA KOJI SU DALI OČITOVANJA, PRIJEDLOGE, MIŠLJENJA I PRIMJEDBE S 
OBRAZLOŽENIM ODGOVORIMA 
 

 

redni 
broj 

DATUM SUDIONIK ZAHTJEV ODGOVOR 

POPIS SUDIONIKA – JAVNOPRAVNIH TIJELA KOJA SU DALA SUGLASNOST, POZITIVNA MIŠLJENJA, PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG 
PLANA 

1. 17.05.2021. 
HAKOM 
R.F. Mihanovića 9 
10 110 Zagreb 

Uvidom u dostavljeni prijedlog Urbanističkog 
plana uređenja UPU 5 ugostiteljsko-turističke 
zone Javorišće – Podbanj T22 za javnu raspravu 
potvrđuju da na prijedlog Olana nemaju 
primjedbi. 

Zahvaljujemo na učešću 
u javnoj raspravi 

2. 17.05.2021. 
Hrvatske šume 
p.p. 50 
51 300 Delnice 

Nakon uvida u prijedlog utvrđeno je da se 
izradom plana ne smanjuje površina šuma i/ili 
šumskog zemljišta u vlasništvu RH kojima 
gospodare Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, zbog 
planirane druge namjene na istima, pa stoga 
nemaju nikakvih mišljenja, prijedloga i primjedbi 
za izradu plana. 

Zahvaljujemo na učešću 
u javnoj raspravi. 

3. 18.05.2021. 

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

Uvidom u dostavljeni prijedlog Plana daju 
slijedeće mišljenje: 
- Obzirom da se obuhvat zahvata. između ostalog 
odnosi na planiranje u priobalnom području, 
potrebno je planom obraditi mogućnost štetnih 
događanja uzrokovanih poplavom mora, a podaci 
su dostavljeni za potrebe izrade IV. IiD PPUGK. 
(prilažu dopis) 

Primjedba se prihvaća. 
 
Primjedba se prihvaća. 
Iako su rizici od poplave 
tekstualno obrađeni, 
sukladno mišljenju će 
isto biti dopunjeno, te će 
dorađeno i kompletirano 
rješenje biti ugrađeno u 
Nacrt konačnog 
prijedloga plana. 

4. 27.05.2021. Marina Brdarić 

Kao vlasnica kuće s okućnicom na k.č. 3333k.o. 
Kraljevica i susjedne 3332/1 ulaže prigovor na 
činjenicu da je čestica 3333 u vlasništvu unutra 
granice zahvata Plana, te zahtijeva da se granica 
obuhvata Plana premjesti na sjeverozapadnu i 
sjeveroistočnu granicu čestice u vlasništvu. 
Također se navodi i  ispravnu trasu podzemnog 
dalekovoda koji je spojen na k.č. 3334 i 3335., 
kako kopnenu tako i pomorsku. 

Primjedba se djelomično 
prihvaća- 
Obuhvat Plana je 
definiran unaprijed 
Odlukom o izradi Plana i 
granice istog nije moguće 
sada korigirati. Čestica u 
vašem vlasništvu k.č.br 
3333, k.o.Kraljevica 
graniči s obuhvatom 
Plana i nije obuhvaćena 
istim. Čestica 3332/1 je 
unutar obuhvata 
definirana namjenom 
UPL 9-2 javna plaža 
(kopneni dio). S 
navedene čestice će se 
ukloniti namjene UPL 9-2 
uređena plaža - kopneni 
dio, te će ista ostati 
definirana kao i ostatak 
obale unutar obuhvata– 
„Postojeće ostalo 
poljoprivredno tlo, šume i 
šumsko zemljište“. 
 
Što se tiče trase položaja 
dalekovoda DV 110 kV 
Melina – Krk na području 
Grada Kraljevice, koji 
obuhvaća i kopnenu 
dionicu visokonaponskog 
kabela između kabelske 
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stanice Kraljevica i 
kabelske stanice Tiha., 
isti smo položaj službeno 
zatražili od HOPS-a, te 
smo povratno dobivenu 
trasu ugradili u Plan.  
Prema svemu 
navedenom, trasa ostaje 
ucrtana prema dobivenoj 
dokumentaciji te se neće 
korigirati. 

5.. 28.05.2021. Miljenko Varga 

Kao suvlasnik ribarske kuće na k.č. 3313/3 i 
3313/7(u naravni dvorište), uvidom u plan, 
utvrdio je da je na česticama u suvlasništvu 
ucrtana namjena UPL 9-2 uređena plaža - kopneni 
dio, te traži da se navedena namjena briše sa 
čestica u suvlasništvu. 

Primjedba se prihvaća- 
S navedenih čestica će 
se ukloniti namjene UPL 
9-2 uređena plaža - 
kopneni dio, te će ista 
ostati definirana kao i 
ostatak obale unutar 
obuhvata– „Postojeće 
ostalo poljoprivredno tlo, 
šume i šumsko 
zemljište“. 
 

6. 28.05.2021. 

Grupa građana: 
Marina Brdarić 
Zoran Franko 
Miljenko Varga 
Ljiljanka Varga 
Petar Božinović 
Dubravka Mišković 

Obavještavaju da je navedeno u planu vezano u 
vodoopskrbu područja obuhvata Plana u 
kontradikciji sa stvarnim stanjem budući da na 
navedenom području postoji vodovodni 
priključak, te da su korisnici istog spojeni na 
magistralni cjevovod Bakar-Jadranovo od 1974. 
godine. Vodovodni priključak se spušta 
jugozapadno gradskim zemljištem te opskrbljuje 
objekte na k.č. 3313/4, 3313/6, 3313/2, i 
3333. K.č. 3313/1 nije spojena na isti. 
Temeljem navedenog molili bi da se postojeće 
stanje uzme u obzir ucrta da u budućem zahvatu 
u prostoru ne bi došlo do štete. 

Primjedba se ne prihvaća 
 
Iako je neupitno 
postojanje navedenog 
priključka, on nije 
registriran PPUG 
Kraljevice, te bez obzira 
što opskrbljuje navedene 
čestica nije dio 
vodovodne mreže koju je 
neophodno projektirati za 
buduće korisnike 
turističke zone definirane 
obuhvatom Plana.  
Navedena interna mreža 
zadržava se za navedene 
objekte izvan 
građevinskog područja ali 
je nije potrebno ucrtavati 
planskim rješenjima koja 
u fokusu imaju nova 
rješenja ugostiteljsko-
turističke zone, sve  
sukladno parametrima 
ovog Plana, i plana šireg 
obuhvata (PPUGK).  

7. 28.05.2021. Zoran Franko 

Kao vlasnik ribarske kuće na k.č. 3313/2 i 
okućnicom na 3313/8 uvidom u plan, utvrdio je 
da je na česticama u vlasništvu ucrtana namjena 
UPL 9-2 uređena plaža - kopneni dio, te traži da se 
navedena namjena briše sa čestica u njegovom 
vlasništvu.. 

Primjedba se prihvaća- 
Sa navedenih čestica će 
se ukloniti namjene UPL 
9-2 uređena plaža - 
kopneni dio, te će ista 
ostati definirana kao i 
ostatak obale unutar 
obuhvata– „Postojeće 
ostalo poljoprivredno tlo, 
šume i šumsko 
zemljište“. 
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8. 11. 06.2021. 

Komunalno društvo 
Vodovod i kanalizacija 
d.o.o. za vodoopskrbu i 
odvodnju Rijeka 
Dolac 14.  
51000 Rijeka 

Uvidom u dostavljeni materijal daju slijedeće 
mišljenje: 
Iz tekstualnog dijela plana izuzeti navod „ 
2“cjelokupni sustav odvodnje sanitarnih voda je 
planiran kao gravitacijski“, također predvidjeti 
mogućnost spajanja vodovodnih cjevovoda na 
transportno opskrbni cjevovod DN 350mm, 
istočno od obuhvata plana. 
U grafičkom dijelu korigirati: 
-spoj otpadnih voda predvidjeti na postojeći 
sustav preko cjevovoda na sjevernom dijelu 
plana 

-odvodnju otpadnih voda tek kao alternativno 
rješenje predvidjeti preko zapadne granice 
-predvidjeti gravitacijski kolektor do sjeverne CS 

 

Primjedba se prihvaća. 
 
Nakon naknadnih 
konzultacija Prijedlog 
plana je korigiran prema 
mišljenju te dodatnim 
naputcima dobivenim od 
podnositelja.. 

KNJIGA PRIMJEDBI 

 U knjigu primjedbi nije upisan niti jedan zahtjev. 

 
Van roka za podnošenje primjedbi  nije zaprimljena nijedna primjedba. 
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