












TABLICA BR. 1 -  POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA SU MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE  PRIHVAĆENI 

a) PISANA MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE DOSTAVLJENI NA ADRESU OPĆINE VIŠKOVO 

 

R.BR. DATUM 
ZAPRIMANJA 
ZAHTJEVA 

IME I PREZIME / 
NAZIV 

ZAHTJEV ODGOVOR NAPOMENE I SL. 

1. 16.4.2019. VEDRANA 
ŠANKO 

Zahtjev za uvrštenje k.č. 3921, k.o. Viškovo u  
građevinsko područje naselja. 

Prihvaća se Predmetna čestica je već u Prijedlogu plana 
određena kao dio građevinskog područja 
naselja. 

2. 17.4.2019. NEDA MAROT Zahtjev za uvrštenje k.č. 2862/4 k.o. Viškovo 
u  građevinsko područje naselja. 

Prihvaća se   

3. 17.4.2019. DAMIR BAJIĆ Zahtjev za uvrštenje k.č. 3438 k.o. Marčelji u  
građevinsko područje naselja. 

Prihvaća se Predmetna čestica je već u Prijedlogu plana 
određena kao dio građevinskog područja 
naselja. 

4. 19.4.2019. BRANKA MIOČIĆ Zahtjev za uvrštenje k.č. 3955, k.o.Viškovo u 
GP naselja 

Prihvaća se   

5. 23.4.2019. ANA ACINGER UPIT TKO MOŽE SUDJELOVATI U JAVNOJ 
RASPRAVI;  

Prihvaća se Stranci je na navedeni upit odgovoreno e-
mailom 23.4.2019.  

6. 23.4.2019. DESANKA 
GRČKO 

Prijedlog za uvrštenje k.č. 655 u građevinsko 
područje naselja na način da se omogući 
formiranje minimalne građevinske čestice 
(dio je već uGP naselja, ali nije dovoljan za 
formiranje građevinske česice). U zamjenu 
predlaže isključivanje dijela k.č. 645/1 koji je 
uključen u građevinsko područje, a koji je 
također u vlasništvu stranke. 

Prihvaća se    

7. 23.4.2019. DAVOR TOMIČIĆ Zahtjev da se korigira granica građevinskog 
područja u skladu s granicama katastarskih 
čestica k.č.537, 538 i 540 k.o. Marinići 

Prihvaća se   

8. 23.4.2019. EMIL MIOČIĆ Zahtjev za uvrštenje k.č.3955 k.o.Viškovo u 
građevinsko područje naselja. 

Prihvaća se   



9. 25.4.2019. IRIS UDOVIĆ Zahtjev za uvrštenje cijele k.č.702 i 701 
k.o.Viškovo u građevinsko područje naselja. 

Prihvaća se    

MARIJA SARŠON  

KLAUDIA 
VUKELIĆ 

10. 25.4.2019. VANJA BLAŽIĆ Zahtjev za uvrštenje k.č.3693, 3694, 3695, 
3696 k.o.Marčelji u građevinsko područje 
naselja. 

Prihvaća se    

JASMIN SUŠANJ 

11. 25.4.2019. BISERKA PEŠĆICA Zahtjev za proširenje građevinskog područja 
na način k.č. 2906/1 i k.č. 2907 da se 
omogući formirnanje minimalne građevinske 
čestice za planiranu gradnju višestambene 
građevine sa 6 stanova, a kako bi se 
omogućilo korištenje već izrađene projektne 
dokumentacije. Čestice 2906/2, 2906/3 i 
2906/4 k.o. Marčelji 

Prihvaća se   

12. 25.4.2019. MAGDA SROK Zahtjev za uvrštenje K.Č. 11/1, 11/2, 14 K.o. 
Marinići u građevinsko područje naselja. 

Prihvaća se Predmetne čestice su već i u Prijedlogu plana 
uključene u građevinsko područje naselja- 
neizgrađeni-uređeni dio. 

13. 25.4.2019. JADRANKA 
POZZECCO 

Zahtjev za uvrštenjem k.č. 2718/2 k.o. 
Marčelji u građevinsko područje naselja. Na 
predmetnoj čestici izgrađen je objekt za koji 
je 1991.g. bila izdana dozvola za građenje 
(priložena zahtjevu). Molba da se čestica 
uvrsti u građevinsko područje. 

Prihvaća se    

14. 26.4.2019. IRENA 
ČARGONJA 

Zahtjev za uvrštenje k.č.2862/5 K.o. Viškovo 
u građevinsko područje naselja. 

Prihvaća se   

15. 26.4.2019. ZVONKO HLAJ Zahtjev za uvrštenje k.č.390 k.o. Srdoči u 
građevinsko područje naselja. 

Prihvaća se Predmetna čestica je već u Prijedlogu plana 
određena kao dio građevinskog područja 
naselja. 



16. 26.4.2019. BRANKO PAPEŠ Zahtjev za uvrštenje k.č. 1696/1, 1696/2 
k.o.Marčelji u građevinsko područje naselja. 
Za predmetne čestice je 2008.g. dobivena 
potvrda glavnog projekta te su plaćeni 
komunalni doprinosi. Potvrde glavnih 
projekata dostavljene u prilogu zahtjeva 

Prihvaća se   

17. 29.4.2019. HELENA 
KOVAČEVIĆ 

Zahtjev za uvrštenje k.č. 3190, 3191, 3192 
k.o.Viškovo u građevinsko područje naselja. 

Prihvaća se Nejasna primjedba, predmetne čestice već se 
nalaze u građevinskom području naselja.  

18. 29.4.2019. MLADENKA 
ŠTEFAN 

Zahtjev za uvrštenje k.č. 583, 584/1 
k.o.Viškovo  u građevinsko područje naselja.  

Prihvaća se   

19. 29.4.2019. ANKICA 
MIJAKOVIĆ 

Zahtjev za uvrštenje cijele k.č.682 i 683 
k.o.Viškovo. Za predmetne čestice bile su 
izdane potvrde glavnog projekta za gradnju 
dva stambena objekta 

Prihvaća se   

20. 29.4.2019. T.J.TIM D.O.O. Zahtjev za uvrštenje čestice 3408/2 K.o. 
Viškovo u građevinsko područje naselja. Za 
česticu je u lipnju 2018.g. ishodovana 
izmjena i dopuna potvrde glavnog projekta 
(dostavljena u prilogu), a objekt je izgrađen.  

Prihvaća se   

21. 29.4.2019. DANIEL 
BISTROVIĆ 

Zahtjev za uvrštenje k.č. 441 k.o.Viškovo u 
građevinsko područje naselja 

Prihvaća se Već je u prijedlogu bilo određeno kao GP 
naselja. 

22. 29.4.2019. NK HALUBJAN Primjedba se odnosi na trasu županijske 
cesta ispred objekta NK „Halubjan“, ista ne 
odgovara stvarnom stanju, tj. trasi ceste 
prema novoplaniranoj prometnoj regulaciji 
na navedenom području. Traže da se 
navedeno ispravi budući je na navedenom 
mjestu planiran parking. 

Prihvaća se   



23. 29.4.2019. DALIBOR 
BARDAK 

Zahtjev da se na manji dio k.č. 842/1 
k.o.Viškovo proširi građevinsko područje 
naselja , kako bi stranka, vlasnik čestice 
851/3 mogla kupnjom terena proširiti vlasitu 
česticu te formirati građevinsku česticu.  
 
 

Prihvaća se   

24. 30.4.2019. 
(PREDANO U 
POŠTI 29.4.2019.) 
 
 

ELDA GOLAC Zahtjev za uvrštenje k.č. 4148, 4149, 4150 
k.o.Marčelji  u građevinsko područje. 

Prihvaća se Čestice su već u Prijedlogu plana bile 
određene kao GP naselja 

  

b) PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI UPISANI U KNJIGU PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA 

 

R.BR. DATUM UPISA U 
KNJIGU 

IME I PREZIME / 
NAZIV 

ZAHTJEV ODGOVOR NAPOMENE I SL. 

1. 23.4.2019. MILJENKO 
KLARIĆ 

Zahtjev da se k.č. 2429 k.o.Viškovo cijela 
uvrsti u uređeni dio građevinskog područja 
naselja. Trenutno se manji dio nalazi u 
neuređenom dijelu. 

Prihvaća se   

2. 24.4.2019. NEDA MAROT Zahtjev za uvrštenje k.č. 2862/4 k.o.Viškovo 
u građevinsko područje. 
 
 

Prihvaća se   

3. 29.4.2019. RAJKO SROK Zahtjev za uvrštenje k.č.3702, 3703, 3699 
k.o.Marčelji u građevinsko područje. 
 

Prihvaća se    

  



c) SUDIONICI U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI POSEBNOM OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI 

 

R.BR. NAZIV ZAHTJEV ODGOVOR NAPOMENE I SL. 

1. HRVATSKE ŠUME Nemaju primjedbi Prihvaća se    

2. HRVATSKE VODE Nemaju primjedbi Prihvaća se   

3. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Nemaju primjedbi Prihvaća se   

4. MINISTARSTVO UNUTARNJIH 
POSLOVA 

Obavještavaju da su već izdali očitovanje 
broj 511-09-21/1-161/255-2007. DR od 
27.08.2007. godine i broj 511-09-21/1-
161/255/2-2007. DR od 10.04.2017. godine, 
pa shodno tome nema više potrebe za 
ponovnim očitovanjem. Planovi u svom 
provedbenom dijelu trebaju sadržavati 
poglavlje u kojem se reguliraju mjere zaštite 
od požara i to na način, da urbanistički 
planovi uređenja sadržavaju uvjete iz 
područja zaštite od požara. 

Prihvaća se   

 



TABLICA BR. 2 - MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI NISU PRIHVAĆENI ILI SU DJELOMIČNO 

PRIHVAĆENI S RAZLOZIMA NEPRIHVAĆANJA 

a) PISANA MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE DOSTAVLJENI NA ADRESU OPĆINE VIŠKOVO 

 

R.BR. DATUM 

ZAPRIMANJA 

ZAHTJEVA 

IME I PREZIME / 

NAZIV 

 

ZAHTJEV 

 

ODGOVOR 

OBRAZLOŽENJE ODGOVORA                                                                                      

(RAZLOZI NEPRIHVAĆANJA, NAPOMENE I SL.) 

1. 15.4.2019. LJILJANA HEKIĆ Traženo je uvrštenje u izgrađeni dio GP naselja 

za k.č. 3893/1 i 3890 k.o. Marčelji. 

Ne prihvaća se Čestice su u Prijedlogu plana određene kao 

neizgrađeni dio građevinskog područja naselja 

(k.č. 3893/1 djelomično). Na predmetnim 

česticama nisu izgrađeni objekti, stoga uvrštenje 

u izgrađeni dio nije moguće.  

2. 15.4.2019. NEDJELJKO 

ŠIROLA 

Zahtjev za uvrštenje u građevinsko područje 

naselja za k.č. 896 i 897, k.o.Viškovo 

Ne prihvaća se Predmetne čestice nemaju neposredan pristup 

3. 15.4.2019. SONJA VALENČIĆ Zahtjev za uvrštenje u građevinsko područje 

naselja za polovicu k.č. 3497/1, k.o. Viškovo, u 

skladu s prijedlogom parcelacije 

Djelomično se 

prihvaća 

Zbog zakonskih mogućnosti proširenja 

građevinskih područja (ograničen je maksimum), 

nije moguće prihvatiti ukupnu predloženu 

površinu.  

4. 15.4.2019. ZORAN GRBAC Zahtjev za uvrštenje k.č. 4054/1, k.o. Viškovo u 

izgrađeni dio građevinskog područja naselja 

Ne prihvaća se Čestica je  u Prijedlogu plana određena kao 

neizgrađeni dio građevinskog područja naselja. 

Na predmetnim česticama nisu izgrađeni objekti, 

stoga uvrštenje u izgrađeni dio nije moguće.  

5. 15.4.2019. ZORAN GRBAC Zahtjev za uvrštenje k.č.1077, 1076, 1075, k.o. Ne prihvaća se Predmetne čestice nemaju neposredan pristup. 



Marčelji u građevinsko područje naselja  

6. 16.4.2019. GORDAN ŠIROLA I 

RADOJKA 

JOVIČIĆ-ŠIROLA 

Zahtjev za uvrštenje k.č. 3776/1 i 3775 k.o. 

Viškovo u  građevinsko područje naselja. 

Djelomično se 

prihvaća 

Zbog zakonskih mogućnosti proširenja 

građevinskih područja (ograničen je maksimum), 

nije moguće prihvatiti ukupnu predloženu 

površinu.  

7. 16.4.2019. TOMISLAV 

ŠIROLA 

Zahtjev za uvrštenje k.č. 3777 1 i 3682 k.o. 

Viškovo u  građevinsko područje naselja. 

Djelomično se 

prihvaća 

Zbog zakonskih mogućnosti proširenja 

građevinskih područja (ograničen je maksimum), 

nije moguće prihvatiti ukupnu predloženu 

površinu.  

8. 16.4.2019. RUŽA LONČAR Zahtjev za uvrštenje k.č. 3224/2 i dio 3224/1 

k.o. Marčelji u izgrađeni dio građevinskog 

područja naselja 

Ne prihvaća se Čestice su u Prijedlogu plana određene kao 

neizgrađeni dio građevinskog područja naselja 

(k.č. 3224/1 djelomično). Na predmetnim 

česticama nisu izgrađeni objekti, stoga uvrštenje 

u izgrađeni dio nije moguće.  

9. 16.4.2019. DRUŠTVO ZA 

ZAŠTITU 

ŽIVOTINJA RIJEKA 

Zahtjev za uvrštenje namjene zemljišta na 

k.č.3597, k.o.Viškovo za namjenu "Azil za 

nezbrinute pse" 

Ne prihvaća se Koncepcijom plana koja je bila razmotrena i na 

Općinskom vijeću Općine Viškovo, definirani su 

uvjeti pod kojima se formiraju građevinska 

područja, a predmetna čestica ne udovoljava 

istima.  

Navedena čestica ne nalazi se u neposrednoj 

blizini postojeće ili planirane komunalne 

infrastrukture niti u blizini Planom određenih 

građevinskih područja, odnosno ne tvori cjelinu 

sa postojećim građevinskim područjem. 

Građevinska područja ne formiraju se za jednu 

česticu nego na način da se oblikuje smislena 



cjelina za koju je opravdano opremanje 

komunalnom infrastrukturom i ostalim 

potrebnim sadržajima. 

10. 17.4.2019. SROK MARICA 

ZASTUPANA PO 

ODVJETNIKU 

KRISTIANU 

ČARAPIĆU 

Zahtjev za uvrštenje k.č. 

1267/1,1267/9,1267/10 i prilaznog puta na 

k.č.br. 1267/7, 1267/12, '1270/7', '1272/2', 

'1274/2', '1273/1' '1275/8' k.o. Viškovo u  

građevinsko područje naselja. 

Ne prihvaća se Čestica nema neposredni prometni pristup.  

Pristupni put koji stranka navodi u zahtjevu ne 

zadovoljava uvjete Plana - duži od 50 m.  

11. 17.4.2019. KATJA VIŠNJIĆ Prijedlog da se omogući prenamjena 

gospodarskih zgrada u zgrade stambene 

namjene 

Djelomično se 

prihvaća 

Odredbe su izmijenjene na način da se održi 

željeni standard uređenja naselja. 

12. 17.4.2019. VIŠNJA 

DRAGOZETIĆ 

1. Zahtjev da se k.č. 2192, k.o. Marčelji uvrsti u 

građevinsko područje naselja. Na predmetnoj 

k.č. nalazi se izgrađeni objekt za koje je 

ishođeno Rješenje o izvedenom stanju 

2.Zahtjev da se ucrta lokalna cesta koja vodi od 

naselja Globići, do k.č. 2192 k.o.Marčelji 

Ne prihvaća se 1. Predmetna čestica je udaljena od 

građevinskog područja naselja 2. Prostornim 

planom su u grafičkom dijelu određene samo 

važnije nerazvrstane ceste. Mreža se može 

nadopunjavati sukladno uvjetima Plana 



13. 18.4.2019. RAJKA 

NAČINOVIĆ 

Zahtjev za uvrštenje k.č. 2000 i 2001 k.o. 

Viškovo u  građevinsko područje naselja. 

Ne prihvaća se Predmetne čestice nisu neposredno uz granicu 

građevinskog područja naselja. Nije moguće 

prihvatiti prijedlog proširenja. Ne planira se 

širenje građevinskog područja naselja N6-1 na 

predmetno područje. U skladu s Pravilnikom o 

mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i 

ratnih opasnosti u prostornom planiranju i 

uređivanju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86) 

linearna naselja ne mogu se kontinuirano širiti 

više od 3 km. Potrebno je između naselja ostaviti 

obavezan prazan prostor širine najmanje 300 m. 

Prihvaćanjem zahtjeva i uvrštenjem predmetnih 

čestica u građevinsko područje, te daljnjim 

širenjem građevinskog područja naselja N6-1 u 

tom smjeru, povezala bi se građevinska područja 

naselja N3-2, N6-1 i N6-2 u jedno naselje koje je 

veće od dozvoljene dužine bez potrebnog 

razmaka. 

14. 18.4.2019. RAJKA 

NAČINOVIĆ 

Zahtjev za uvrštenje k.č. 179/1, 180 i 181 k.o. 

Viškovo u  građevinsko područje naselja. 

Navodi kako su prije ove izmjene Plana čestice 

bile u građevinskom području naselja.  

Djelomično se 

prihvaća 

U građevinsko područje priključen je dio 

traženih čestica. Zbog zakonskih mogućnosti 

proširenja građevinskih područja (ograničen je 

maksimum), nije moguće prihvatiti ukupnu 

predloženu površinu.  

15. 19.4.2019. TANJA DUKIĆ Zahtjev za uvrštenje cijele k.č. 2132, 

k.o.Viškovo u GP naselja 

Ne prihvaća se Dio predmetne čestice nalazi se u građevinskom 

području naselja - neizgrađeni-neuređeni dio. 

Čestica nema neposredan pristup, a cijelo 

područje je neuređeno. Iz tog razloga 



građevinsko područje neće se proširiti na traženi 

način. 

16. 19.4.2019. BOGDANA 

SARŠON 

Zahtjev za uvrštenje k.č. 2963, 2964, 2962, 

2960/1, 2958/1 i 2958/2 k.o.Viškovo u GP 

naselja 

Djelomično se 

prihvaća 

Zbog zakonskih mogućnosti proširenja 

građevinskih područja (ograničen je maksimum), 

nije moguće prihvatiti ukupnu predloženu 

površinu.  

17. 19.4.2019. SMILJANA SROK Zahtjev za uvrštenje cijele k.č. 894/1 

k.o.Viškovo u GP naselja 

Ne prihvaća se Dio predmetne čestice već je Prijedlogom plana 

bio uključen u GP naselja - na način da obuhvaća 

izgrađene objekte i pristup. Zbog zakonskih 

mogućnosti proširenja građevinskih područja 

(ograničen je maksimum), nije moguće prihvatiti 

ukupnu predloženu površinu.  

18. 19.4.2019. DAVOR KRNJAK Prijedlog dopune čl.65 i čl.89 na način da se 

zbog planirane osnovne škole u Marinićima kao 

i Lokve Jurašev dol u svrhu očuvanja kvalitete 

zraka izrijekom odredi da je proizvodna 

djelatnost u zoni K-1 mora biti limitirana 

isključivo na zatvorene proizvodne pogone uz 

primjenu filtera te zabraniti trajno ili 

privremeno skladištenje te odlaganje rasutog 

materijala i repromaterijala kao npr. piljevina ili 

pijesak na otvorenom u zoni K-1. Prijedlog 

dopune čl.95. : Tešku mehanizaciju ograničiti 

isključivo na zonu K-2.  

Djelomično se 

prihvaća  

Dopunjene su odredbe u dijelu smjernica za 

izradu urbanističkog plana za zonu K1 Marinići.  

Korištenje mehanizacije nije predmet plana. 



19. 19.4.2019. VESNA IVANČIĆ 1.) Zahtjev za uvrštenje cijele k.č. 1701 

k.o.Marčelji  u GP naselja. 2.) Zahtjev za 

uvrštenje k.č.2689, 2692, 2693, 2694 

k.o.Mačelji u GP naselja 

Ne prihvaća se  Veći dio čestice 1701 je već u Prijedlogu Plana 

određen kao građevinsko područje naselja. Zbog 

zakonskih mogućnosti proširenja građevinskih 

područja (ograničen je maksimum) nije moguće 

prihvatiti ukupnu predloženu površinu. Ostale 

čestice iz zahtjeva nemaju neposredan pristup u 

skladu s uvjetima Plana. 

20. 19.4.2019. BRANKO ŠTEFAN Zahtjev za uvrštenje k.č. 47 k.o.Zamet 

(k.č.386/1 k.o. Srdoči) u GP naselja 

Djelomično se 

prihvaća 

Djelomično se prihvaća, oblik građevinskog 

područja je prilagođen. Zbog zakonskih 

mogućnosti proširenja građevinskih područja 

(ograničen je maksimum) nije moguće prihvatiti 

ukupnu predloženu površinu.  

21. 23.4.2019. RADIVOJKO 

ĐEKANOVIĆ 

Zahtjev za uvrštenje k.č. 4140, k.o.Marčelji u 

GP naselja 

Ne prihvaća se Predmetna čestica nema neposredan pristup. 

22. 23.4.2019. ZDENKA ŠTEFAN Zahtjev za uvrštenje cijele k.č. 393/4, k.o.Srdoči 

u GP naselja 

Djelomično se 

prihvaća 

Zbog zakonskih mogućnosti proširenja 

građevinskih područja (ograničen je maksimum), 

nije moguće prihvatiti ukupnu predloženu 

površinu.  

23. 23.4.2019. RADOJKA BAHUN Zahtjev za uvrštenje sljedećih čestica u GP 

naselja: k.č. 2403, 2450, 2451, 2604, 2605, 

2606 k.o. Viškovo 

Ne prihvaća se Dio predmetnih čestica već je Prijedlogom plana 

bio uključen u GP naselja. Zbog zakonskih 

mogućnosti proširenja građevinskih područja 

(ograničen je maksimum), nije moguće prihvatiti 

ukupnu predloženu površinu.  



24. 23.4.2019. ŽELIMIR JUGO Zahtjev za uvrštenje sljedećih čestica u GP 

naselja: k.č. 3515, k.o.Marčelji.   

Ne prihvaća se Čestica ima nepovoljnu konfiguraciju terena u 

odnosu na okolne objekte te buduću prometnicu 

s koje bi bilo potrebno ostvariti pristupni put te 

iz tog razloga ne čini cjelinu s građevinskim 

područjem naselja te nema elemente za 

formiranje građevinske čestice. 

25. 23.4.2019. MLADEN 

MLADENIĆ 

Zahtjev za uvrštenje  k.č. 3391, k.o.Marčelji u 

GP naselja 

Ne prihvaća se Predmetna čestica nije povoljna za formiranje 

građevinskog područja jer trenutno može 

formirati neposredan pristup samo sa županijske 

ceste na nepreglednom dijelu. Konfiguracija 

terena je nepovoljna . Iz navedenih razloga ne 

čini smislenu cjelinu s građevinskim područjem 

te se primjedba ne prihvaća. 

26. 23.4.2019. SMILJANA 

VALENČIĆ 

Zahtjev za uvrštenje  k.č.3889 i 3893/1, 

k.o.Marčelji u GP naselja. U zahtjevu je 

obrazloženo kako će k.č. 3893/1 biti podijeljena 

te je traženo da se cijela k.č., uključujući budući 

dio 3893/8 priključi u građevinsko područje 

naselja. 

Ne prihvaća se Veći dio k.č. 3893/1 je već u Prijedlogu plana 

određen kao neizgrađeni dio građevinskog 

područja naselja. Zbog zakonskih mogućnosti 

proširenja građevinskih područja (ograničen je 

maksimum), nije moguće prihvatiti ukupnu 

predloženu površinu. Buduća katastarska čestica 

koja će biti formirana kako je navedeno u 

zahtjevu niti nema neposredan pristup. 

27. 23.4.2019. BRUNO 

MLADENIĆ 

Zahtjev za uvrštenje  cijele k.č. 1041, i k.č. 1535 

i 1536, k.o.Viškovo 

Ne prihvaća se Veći dio k.č. 1041 je već u Prijedlogu Plana 

određen kao građevinsko područje naselja. Zbog 

zakonskih mogućnosti proširenja građevinskih 

područja (ograničen je maksimum) i očuvanja 

zaštitnog pojasa ceste nije moguće prihvatiti 

ukupnu predloženu površinu. Preostale čestice iz 



zahtjeva nemaju neposredan pristup. 

28. 23.4.2019. ELEKTROMAX 

D.O.O. 

a) Zahtjev za uvrštenje  cijele K.Č. 1021 k.o. 

Marinići u građevinsko područje naselja. 

B)izmjena koeficijenata kig i kis na česticama 

k.č. 1019, 1021 k.o. Marinići na način da su 

jednaki onima iz poslovne zone Marinići 

Ne prihvaća se Čestica 1021 k.o.Marinići  je u Prijedlogu plana 

određena kao dio građevinskog područja 

naselja. Uvjete nije moguće odrediti jednake kao 

u poslovnoj zoni jer se čestice nalaze u 

građevinskom području naselja.  

29. 23.4.2019. MIRJANA 

GAVRANOVIĆ 

Prijedlog da se k.č. 3738 i k.č.3737 k.o.Marčelji 

u vlasništvu stranke pripoji čestica k.č.3740 u  

vlasništvu Općine 

Ne prihvaća se Nije predmet Plana. 

30. 23.4.2019. MIRJANA 

GAVRANOVIĆ 

Zahtjev za uvrštenje  k.č.4152/1, 4152/2 

k.o.Marčelji u građevinsko područje  naselja.  

Ne prihvaća se Dio k.č. 4152/1 je već u Prijedlogu plana 

određen kao neizgrađeni dio građevinskog 

područja naselja. Zbog zakonskih mogućnosti 

proširenja građevinskih područja (ograničen je 

maksimum), nije moguće prihvatiti ukupnu 

predloženu površinu.  

31. 23.4.2019. MILOVAN FRLAN Zahtjev za uvrštenje  k.č. 4067 k.o.Marčelji i k.č. 

1135 k.o.Viškovo u građevinsko područje  

naselja.  

Ne prihvaća se Predmetne čestice nemaju neposredan pristup. 

32. 23.4.2019. JASNA PETRAČ-

CVIJANOVIĆ 

Zahtjev za uvrštenje k.č. 2988, 2987, 

2990/1,2992/1 k.o.Marčelji u građevinsko 

područje naselja. 

Ne prihvaća se Dio predmetnih čestica već je u Prijedlogu plana 

određen kao neizgrađeni dio građevinskog 

područja naselja. Priključen je dio koji ima 

neposredan pristup. Zbog zakonskih mogućnosti 

proširenja građevinskih područja (ograničen je 

maksimum), nije moguće prihvatiti ukupnu 

predloženu površinu.  



33. 23.4.2019. VERICA 

MLADENIĆ 

LIPOŠĆAK 

1) Zahtjev za uvrštenje k.č. 1136, 1137, 1138 i 

1139 u k.o. Viškovo u građevinsko područje 

naselja, 2) Zahtjev za uvrštenje k.č. 4141 

k.o.Marčelji u građevinsko područje naselja, 3) 

Zahtjev za uvrštenje k.č. 1963, 1968 k.o.Kastav 

u građevinsko područje naselja 

Ne prihvaća se 1) Predmetne čestice nemaju neposredan 

pristup, 2)dio predmetne čestice se već u 

Prijedlogu plana nalazi u građevinskom području 

naselja. Zbog zakonskih mogućnosti proširenja 

građevinskih područja (ograničen je maksimum), 

nije moguće prihvatiti ukupnu predloženu 

površinu.   3.) Predmetne čestice nemaju 

dovoljnu površinu za formiranje građevinske 

čestice niti nisu na administrativnom području 

Općine Viškovo 

34. 23.4.2019. RAJKO JARDAS Zahtjev za uvrštenje k.č.4066, 4068 k.o.Marčelji 

u građevinsko područje naselja i k.č. 1133, 

1134 k.o.Viškovo u građevinsko područje 

naselja. 

Djelomično se 

prihvaća 

Zbog zakonskih mogućnosti proširenja 

građevinskih područja (ograničen je maksimum), 

nije moguće prihvatiti ukupnu predloženu 

površinu.  

 

 

 

35. 23.4.2019. MIRJANA PETRC Zahtjev za uvrštenje k.č.1735/1,1735/2 i 

1734/4 k.o.Viškovo u građevinsko područje 

naselja 

Ne prihvaća se Predmetne čestice nemaju neposredan pristup u 

skladu s uvjetima Plana. 
PREDRAG BABIĆ 

LUCIJA BABIĆ 



36. 23.4.2019. MIRJANA PETRC Zahtjev za uvrštenje k.č. 2911, 2912/1 i 2912/2 

k.o.Viškovo u GP naselja 

Ne prihvaća se Dio čestice je već u Prijedlogu plana bio određen 

kao neizgrađeni dio GP naselja, zbog zakonskih 

mogućnosti proširenja građevinskih područja 

(ograničen je maksimum), nije moguće prihvatiti 

ukupnu predloženu površinu.  

37. 23.4.2019. ŽARKO BRATONJA Zahtjev za uvrštenje k.č. 2313 i 2314/2 

k.o.Viškovo u građevinsko područje naselja 

Ne prihvaća se Predmetne čestice nemaju neposredan pristup. 

38. 23.4.2019. DEANA 

BRATONJA 

Zahtjev za uvrštenje k.č. 2316 k.o.Viškovo u 

građevinsko područje naselja 

Ne prihvaća se Dio predmetne čestice nalazi se u građevinskom 

području naselja - neizgrađeni-neuređeni dio. 

Čestica nema neposredan pristup, a cijelo 

područje je neuređeno. Iz tog razloga 

građevinsko područje neće se proširiti na traženi 

način. 

39. 23.4.2019. JOSIP TURAK Zahtjev za uvrštenje k.č. 1787, 1788, 1789 

k.o.Viškovo u građevinsko područje naselja 

Ne prihvaća se Predmetne čestice udaljene su od građevinskog 

područja te nemaju pristup.  Prijedlog nije niti u 

skladu s ciljevima očuvanja prirodnih vrijednosti. 

40. 23.4.2019. BRANKA LUČIĆ 1) Zahtjev za uvrštenje k.č. 2039, 2047, 2048, 

2049 k.o.Viškovo u građevinsko područje 

naselja  2)Zahtjev za uvrštenje k.č. 1956, 1957, 

1958, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 

1966 k.o.Viškovo u građevinsko područje 

naselja  3)Zahtjev za uvrštenje k.č. 2392, 2393, 

2394, 2395, 2396 k.o.Viškovo u građevinsko 

područje naselja 

Ne prihvaća se Predmetne čestice udaljene su od građevinskog 

područja te nemaju pristup.  Prijedlog nije niti u 

skladu s ciljevima očuvanja prirodnih vrijednosti. 



41. 23.4.2019. NEBOJŠA 

ĐAKOVIĆ 

Prijedlog za redefiniranje uvjeta rekonstrukcije 

postojećeg objekta izgrađenog na k.č. 3748 

k.o.Viškovo, radi omogućavanja nadogradnje 

još jedne etaže, a na udaljenosti 4m od granice 

susjedne građevne čestice bez smanjivanja 

udaljenosti prema javnoprometnoj površini 

Djelomično se 

prihvaća 

Uvjeti rekonstrukcije postojećih građevina su 

izmijenjeni, ali na način da se zadrži željeni 

standard uređenja naselja. 

42. 23.4.2019. ŽELJKO GRČKO Zahtjev za uvrštenje k.č. 3287 I 3288 

k.o.Marčelji u građevinsko područje naselja, a 

minimalno ukupne površine 2000m2 

Djelomično se 

prihvaća 

Granica građevinskog područja je korigirana. 

Zbog zakonskih mogućnosti proširenja 

građevinskih područja (ograničen je maksimum), 

nije moguće prihvatiti ukupnu predloženu 

površinu.  

43. 23.4.2019. IVANKA SUŠANJ Zahtjev za uvrštenje k.č.1616, 1617 i 1618 

k.o.Marčelji u građevinsko područje naselja. 

Djelomično se 

prihvaća 

Granica građevinskog područja je korigirana. 

Zbog zakonskih mogućnosti proširenja 

građevinskih područja (ograničen je maksimum), 

nije moguće prihvatiti ukupnu predloženu 

površinu.  

44. 23.4.2019. ZDENKA VIŠNIĆ Zahtjev za uvrštenje cijele k.č.1040 k.o.Viškovo 

u građevinsko područje naselja. 

Ne prihvaća se Veći dio k.č. 1040 je već u Prijedlogu Plana 

određen kao građevinsko područje naselja. Zbog 

zakonskih mogućnosti proširenja građevinskih 

područja (ograničen je maksimum) i očuvanja 

zaštitnog pojasa ceste nije moguće prihvatiti 

ukupnu predloženu površinu.  

45. 24.4.2019. DUŠAN JUGO Zahtjev za uvrštenje k.č.1625 k.o.Marčelji u 

građevinsko područje naselja. 

Ne prihvaća se Predmetna čestica nema neposredan pristup. 



46. 24.4.2019. ĐANI LUČIĆ Zahtjev za uvrštenje k.č.438/1, 439, 436 

k.o.Viškovo u građevinsko područje naselja. 

Djelomično se 

prihvaća 

Dio traženih čestica je već u Prijedlogu Plana 

određen kao građevinsko područje naselja. Zbog 

zakonskih mogućnosti proširenja građevinskih 

područja (ograničen je maksimum) nije moguće 

prihvatiti ukupnu predloženu površinu.  

47. 24.4.2019. JOSIP BARIĆ 1. Zahtjev za uvrštenje k.č.2192, k.o. Marčelji 

k.o.Viškovo u građevinsko područje naselja. Na 

predmetnoj čestici nalazi se stambena zgrada 

koja je ozakonjena. 2. Zahtjev da se ucrta 

lokalna cesta koja vodi od naselja Globići, do 

k.č. 2192 k.o.Marčelji 

Ne prihvaća se 1. Predmetna čestica je udaljena od 

građevinskog područja naselja 2. Prostornim 

planom su u grafičkom dijelu određene samo 

važnije nerazvrstane ceste. Mreža se može 

nadopunjavati sukladno uvjetima Plana 

48. 24.4.2019. ZORAN MATIĆ Zahtjev za uvrštenje k.č.3693/1, 3695/1, 

3694/1 k.o.Viškovo u građevinsko područje 

naselja. 

Djelomično se 

prihvaća  

Zbog zakonskih mogućnosti proširenja 

građevinskih područja (ograničen je maksimum) 

i očuvanja zaštitnog pojasa ceste nije moguće 

prihvatiti ukupnu predloženu površinu.  

49. 24.4.2019. MILAN VUKUŠIĆ Zahtjev za definiranje najveće dozvoljene visine 

prema već izgrađenim objektima. Primjedba se 

odnosi na obiteljsku kuću označenu na k.č.1494 

k.o.Marinići za koju je izdana građevinska 

dozvola, no prilikom gradnje došlo je do 

odstupanja. Stranka navodi da nije moguće 

objekt ozakoniti zbog izgrađene visine od 9,5 

m.  

Ne prihvaća se Planom je određena najveća dozvoljena visina 

stambenih građevina od 9 m za višeobiteljske i 

6,5 za obiteljske kuće (dvije nadzemne etaže). 

Rekonstrukcija je dozvoljena uz zadržavanje 

gabarita ukoliko građevina ne zadovoljava 

uvjete.  

50. 24.4.2019. ZLATKO TIBLJAŠ Zahtjev za uvrštenje k.č.534 k.o.Marinići u 

građevinsko područje naselja. 

Ne prihvaća se  Predmetna čestica se ne nalazi neposredno uz 

građevinsko područje. 



51. 24.4.2019. DINKA SARŠON Zahtjev da se na K.Č. 2109 i 2110 K.O. Viškovo 

omogući postavljanje montažnih kućica-

bungalova, odnosno kamp kućica za odmor 

Ne prihvaća se Nije moguće prihvatiti prijedlog proširenja. Ne 

planira se širenje građevinskog područja naselja 

N6-1 na predmetno područje. U skladu s 

Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih 

nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom 

planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 

36/85 i 42/86) linearna naselja ne mogu se 

kontinuirano širiti više od 3 km. Potrebno je 

između naselja ostaviti obavezan prazan prostor 

širine najmanje 300 m. Prihvaćanjem zahtjeva i 

uvrštenjem predmetnih čestica u građevinsko 

područje, te daljnjim širenjem građevinskog 

područja naselja N6-1 u tom smjeru, povezala bi 

se građevinska područja naselja N3-2, N6-1 i N6-

2 u jedno naselje koje je veće od dozvoljene 

dužine bez potrebnog razmaka.  Omogućavanje 

postavljanja montažnih kućica odnosno gradnja 

kampa  izvan građevinskih područja nije 

moguće. Gradnja izvan građevinskih područja 

određena je u skladu s Prostornim planom 

Primorsko-goranske županije. 

52. 24.4.2019. ŽELIMIR SARŠON Zahtjev za uvrštenje k.č.734 i 735 k.o.Viškovo u 

građevinsko područje naselja. 

Ne prihvaća se Predmetne čestice nemaju neposredan pristup. 

Prijedlog nije niti u skladu s ciljevima očuvanja 

prirodnih vrijednosti. 

53. 24.4.2019. HRVOJE 

TRINAJSTIĆ 

Zahtjev za uvrštenje k.č.738 k.o.Viškovo u 

građevinsko područje naselja. 

Ne prihvaća se Predmetne čestice nemaju neposredan pristup. 

Prijedlog nije niti u skladu s ciljevima očuvanja 

prirodnih vrijednosti. 



54. 24.4.2019. IVA MARIĆ Zahtjev za uvrštenje k.č.3477/2 k.o.Marčelji u 

građevinsko područje naselja. 

Ne prihvaća se Prijedlog nije u skladu s ciljevima očuvanja 

prirodnih vrijednosti. 

55. 25.4.2019. MILJENKO 

MLADENIĆ 

Zahtjev za uvrštenje k.č.1755, 1573,1572,1571 

k.o.Viškovo u građevinsko područje naselja. 

Ne prihvaća se Veći dio traženih čestica je već u Prijedlogu 

Plana određen kao građevinsko područje 

naselja. Zbog zakonskih mogućnosti proširenja 

građevinskih područja (ograničen je maksimum) 

nije moguće prihvatiti ukupnu predloženu 

površinu.  

56. 25.4.2019. MILJENKO 

MLADENIĆ 

Zahtjev za uvrštenje cijele površine k.č.1573, 

1572 k.o.Viškovo u građevinsko područje 

naselja. 

Ne prihvaća se Veći dio traženih čestica je već u Prijedlogu 

Plana određen kao građevinsko područje 

naselja. Zbog zakonskih mogućnosti proširenja 

građevinskih područja (ograničen je maksimum) 

nije moguće prihvatiti ukupnu predloženu 

površinu.  

57. 25.4.2019. SILVIJA BAČIĆ Zahtjev za uvrštenje cijele površine k.č.2697 

k.o.Marčelji u građevinsko područje naselja, ili 

zamolba da se  vodi računa o minimalnoj 

veličini građevinske čestice nakon gradnje 

pristupnog puta. Traži objašnjenje zbog čega 

nije i cjela površina čestice uvrštena u 

građevinsko područje.  

Ne prihvaća se Prijedlogom plana određeno je građevinsko 

područje na način da oblikom formira logičnu 

cjelinu s ostatkom građevinskog područja. Pri 

formiranju se vodilo računa o minimalnoj 

površini građevinske čestice koja je određena 

Planom.  

58. 25.4.2019. DIANA BLAŽIĆ-

FUĆAK 

Zahtjev za uvrštenje k.č.3972/1 i 4019/1 

k.o.Viškovo u građevinsko područje naselja. 

Ne prihvaća se Predmetne čestice nalaze se u zaštitnom pojasu 

ceste, također oblikom ne ispunjavaju uvjete za 

formiranje građevne čestice.   



59. 25.4.2019. DIANA BLAŽIĆ-

FUĆAK 

Zahtjev za uvrštenje k.č.2070 k.o.Marčelji u 

građevinsko područje naselja. 

Ne prihvaća se Predmetna čestica nalazi se u pojasu očuvanja 

prirodnih vrijednosti - biokoridor.  Na ovome 

području se u skladu s ciljevima Plana ne planira 

širiti građevinska područja. 

60. 25.4.2019. BRANKA BLAŽIĆ Zahtjev za uvrštenje k.č.4138/1, 4138/2 , 4157 

k.o.Viškovo u građevinsko područje naselja. 

Ne prihvaća se Predmetne čestice nemaju neposredan pristup 

61. 25.4.2019. BRANKA BLAŽIĆ Zahtjev za uvrštenje k.č.3982 k.o.Viškovo u 

građevinsko područje naselja. 

Ne prihvaća se Predmetna čestica nema neposredan pristup  i 

ne nalazi se neposredno uz građevinsko 

područje naselja. 

62. 25.4.2019. MLADEN LUČIĆ I 

ZORICA 

MARČELJA 

1. Zahtjev da se rub građevinskog područja na 

k.č. br. 2278 i 2279 k.o. Viškovo na način da 

obuhvati cijele čestice  2. Zahtjev da se k.č. 

2071 i 2070 također vrate u građevinsko 

područje kako je bilo ranije  Sve navedeno 

traže iz razloga što je k.č. 2305 isključena iz 

građevinskog područja. Navode da su izmjene 

granica građevinskih područja na način da su 

dijelovi predmetnih čestica isključeni  izvršene 

ovim Prijedlogom plana.  

Djelomično se 

prihvaća  

Oblik građevinskog područja na predmetnim 

česticama je u ovom Prijedlogu Plana preuzet iz 

važećeg prostornog plana iz 2007. godine. 

Opisane izmjene nisu izvršene ovim Prijedlogom 

plana.  Na području čestica k.č. 2278 i 2279 

k.o.Viškovo u građevinskom području već se 

nalazi površina koja je dovoljna za formiranje 

građevinske čestice te se zbog zakonskih 

mogućnosti proširenja građevinskih područja 

(ograničen je maksimum) i ciljeva očuvanja 

prirodnih vrijednosti, neće prihvatiti ukupna 

predložena površina.  Na području čestica 2071 i 

2070 uvršten je dio koji tvori cjelinu s 

građevinskim područjem. 

63. 25.4.2019. ARSEN SUŠANJ Zahtjev za uvrštenje k.č.2659/1 k.o.Marčelji u 

građevinsko područje naselja. 

Ne prihvaća se Predmetna čestica nema neposredan pristup 

VANJA BLAŽIĆ 



JASMIN SUŠANJ 

64. 25.4.2019. ARKADA 

NEKRETNINE 

D.O.O. 

Zahtjev za uvrštenje k.č. 916/1 k.o.Marinići u 

građevinsko područje naselja. 

Djelomično se 

prihvaća 

Dio čestice priključen je građevinskom području 

naselja. Zbog zakonskih mogućnosti proširenja 

građevinskih područja (ograničen je maksimum) 

nije moguće prihvatiti ukupnu predloženu 

površinu.  

65. 25.4.2019. PETAR DRAGANIĆ Zahtjev za omogućavanje gradnje auto škole i 

poligona za autoškolu na k.č. 966/6, 968/1, 970 

k.o. Marinići 

Djelomično se 

prihvaća 

Uvjeti gradnje na predmetnom području 

određuju se u urbanističkom planu uređenja koji 

je za predmetno područje određen ovim 

Planom. Odredbe ovoga Plana nadopuniti će se 

na način da je u urbanističkim planovima 

omogućeno planiranje predmetnih sadržaja. 

CAR D.O.O. 

66. 25.4.2019. VJEKOSLAV 

JURIŠEVIĆ 

Zahtjev za uvrštenje k.č. 4228/1 k.o.Viškovo u 

građevinsko područje naselja. 

Ne prihvaća se Nije moguće prihvatiti prijedlog zbog zakonskih 

ograničenja mogućnosti proširenja građevinskih 

područja. Naime, Zakonom o prostornom 

uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18) širenje 

građevinskog područja dozvoljeno je samo 

ukoliko je to područje izgrađeno 50% ili više. 

Građevinsko područje naselja Milohni ne 

ispunjava navedeni uvjet.  

67. 25.4.2019. BOŠKO PRKAČIN Zahtjev za uvrštenje k.č. 2100 k.o.Viškovo u 

građevinsko područje naselja. 

Ne prihvaća se Nije moguće prihvatiti prijedlog proširenja. Ne 

planira se širenje građevinskog područja naselja 

N6-1 na predmetno područje. U skladu s 

Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih 

nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom 

planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 



36/85 i 42/86) linearna naselja ne mogu se 

kontinuirano širiti više od 3 km. Potrebno je 

između naselja ostaviti obavezan prazan prostor 

širine najmanje 300 m. Prihvaćanjem zahtjeva i 

uvrštenjem predmetnih čestica u građevinsko 

područje, te daljnjim širenjem građevinskog 

područja naselja N6-1 u tom smjeru, povezala bi 

se građevinska područja naselja N3-2, N6-1 i N6-

2 u jedno naselje koje je veće od dozvoljene 

dužine bez potrebnog razmaka. 

 

68. 25.4.2019. AUTO GRLICA 

D.O.O. 

Zahtjev za uvrštenje k.č. 2910, 2911, 2912, 

2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2909/2, 2909/4 

k.o.Marčelji u građevinsko područje naselja za 

omogućavanje gradnje prodajno-servisnog 

centra, odnosno auto salona i servisa. U 

prijedlogu su izneseni i planirani uvjeti gradnje 

građevine koji su bili prilagođeni važećem 

PPUO Viškovo.  

Djelomično se 

prihvaća  

Predmetne čestice uvrštene su u građevinsko 

područje.  Uvjeti gradnje poslovnih građevina 

određeni su na način da se održi željeni standard 

uređenja naselja (ograničenja najvećih 

dozvoljenih površina, izgrađenosti itd.).  

69. 25.4.2019. VEDRANA MARAS Zahtjev za uvrštenje cijele k.č. 3407/1 K.o. 

Marčelji  u građevinsko područje naselja. 

Ne prihvaća se Dio tražene čestice već je uključen u građevinsko 

područje naselja. Zbog zakonskih mogućnosti 

proširenja građevinskih područja (ograničen je 

maksimum) nije moguće prihvatiti ukupnu 

predloženu površinu.  

 



70. 25.4.2019. VEDRANA MARAS Zahtjev za uvrštenje k.č. 2294, 2295, 2296 K.o. 

Marčelji  u građevinsko područje naselja. 

Nadovezuju se na čestice 2293, 2291,2292 u 

vlasništvu stranke, a preko kojih imaju pristup.  

Ne prihvaća se  Zbog zakonskih mogućnosti proširenja 

građevinskih područja (ograničen je maksimum) 

nije moguće prihvatiti predložena proširenje. U 

građevinskom području već se nalazi dovoljna 

površina za formiranje građevinske čestice. 

DAMIR 

GROHOVAC 

71. 25.4.2019. ARINKA FILIPOVIĆ Zahtjev za uvrštenje k.č. 5686 K.o. Marčelji  u 

građevinsko područje naselja. 

Ne prihvaća se Predmetna čestica nema neposredan pristup 

72. 25.4.2019. MIRKO KNEŽEVIĆ Zahtjev za uvrštenje k.č. 997/1 K.o. Marinići u 

građevinsko područje poslovne namjene 

Ne prihvaća se Predmetna čestica nema neposredan pristup. 

73. 25.4.2019. SANJA JURETIĆ 1). Zahtjev za uvrštenje k.č. 3300 k.o. Marčelji u 

građevinsko područje naselja. 2.)Zahtjev za 

izmjenu uvjeta gradnje izvan građevinskih 

područja (smanjiti minimalne udaljenosti od 

naselja, povećati dozvoljene površine 

građevina, u sklopu sportsko-rekreacisjkih 

građevina predvidjeti manje smještajne 

kapacitete-bungalove) 

Ne prihvaća se 1.)Predmetna čestica udaljena je od 

građevinskih područja naselja. Također, 

prijedlog nije u skladu s ciljevima očuvanja 

prirodnih vrijednosti. 2.) Uvjeti gradnje izvan 

građevinskih područja određeni su u skladu s 

Prostornim planom Primorsko-goranske 

županije (SN PGŽ 2013/32, 2017-07-ispravak, 

2018-41), ovim Planom ne može se odrediti 

uvjete koji nisu u skladu sa županijskim Planom.  

 

74. 25.4.2019. FRANE PERKIĆ Zahtjev za uvrštenje k.č. 2664 k.o. Marčelji u 

građevinsko područje naselja 

Ne prihvaća se Predmetna čestica udaljena je od građevinskog 

područja naselja te nema neposredan pristup.  

 



75. 25.4.2019. VESNA BRNČIĆ Zahtjev za uvrštenje K.Č. 1738/10 I 1739/4 K.o. 

Viškovo u građevinsko područje naselja 

Ne prihvaća se Dio traženih čestica je već u Prijedlogu Plana 

određen kao građevinsko područje naselja. Zbog 

zakonskih mogućnosti proširenja građevinskih 

područja (ograničen je maksimum) nije moguće 

prihvatiti ukupnu predloženu površinu.  

76. 25.4.2019. VESNA BRNČIĆ Zahtjev za uvrštenje K.Č. 865 K.o. Viškovo u 

građevinsko područje naselja 

Ne prihvaća se Na predmetnom području štiti se prostor za 

gradnju građevine transformatorskog 

postrojenja Mavri 110/20 kV 

 

77. 25.4.2019. RADOJKA 

MATETIĆ 

Zahtjev za uvrštenje K.Č. 2166 i 2167 K.o. 

Marčelji u građevinsko područje naselja i 

izmještanje ceste sa čestice 2166 

Ne prihvaća se Nije moguće prihvatiti predmetne zahtjeve zbog 

ciljeva očuvanja prirodnih vrijednosti. 

Prometnice su određene u skladu s Prostorno-

prometnom studijom koja je odredila 

najpovoljnija rješenja u odnosu na konfiguraciju 

terena i potrebne karakteristike prometnica. 

 

78. 25.4.2019. DAVOR JELIČIĆ Traži se da se u čl.36. Odredbi za provođenje 

(uvjeti za gradnju veće poslovne građevine u 

građevinskim područjima naselja neposrednom 

provedbom) ne ograničava najveća dozvoljena 

površina tlocrtne projekcije građevine, već da 

se primjenjuje samo koeficijent izgrađenosti 

Ne prihvaća se Navedeni uvjeti odnose se na gradnju poslovnih 

građevina unutar građevinskih područja naselja i 

to neposrednom provedbom.  Ograničavanje 

maksimalne tlocrtne projekcije građevine 

određeno je u cilju zadržavanja osnovne 

tipologije građevina u naseljima. Gradnja 

građevina većih tlocrtnih dimenzija omogućena 

je u poslovnim zonama, a također i u dijelovima 

naselja za koje je propisana izrada urbanističkih 



planova uređenja u skladu s uvjetima tih 

planova. 

 

79. 25.4.2019. ILENA LUČIĆ 

ŠPELIĆ 

1.) Zahtjev za uvrštenje K.Č. 2479/1, 2480, 2481 

K.o. Marčelji u građevinsko područje naselja.  

2.)Zahtjev za uvrštenje K.Č. 3368, 3369, 3370 

K.o. Marčelji u građevinsko područje naselja.  

3.) Zahtjev za uvrštenje K.Č. 3427, 3428 K.o. 

Marčelji u građevinsko područje naselja. 

Djelomično se 

prihvaća 

1.)Predmetne čestice nije moguće uključiti u 

građevinsko područje naselja zbog ciljeva 

očuvanja prirodnih vrijednosti-štiti se središnji 

prirodni potez-biokoridor. 2.)Čestice nisu 

povoljne za formiranje građevinskog područja 

jer trenutno mogu formirati neposredan pristup 

samo sa županijske ceste i to u zavoju. 

Konfiguracija terena je nepovoljna - velika 

strmina. Iz navedenih razloga ne čine smislenu 

cjelinu s građevinskim područjem te se 

primjedba ne prihvaća. 3.) Predmetne čestice 

nalaze se u građevinskom području naselja, a 

uvjeti su određeni urbanističkim planom 

uređenja. 

 

80. 25.4.2019. MARICA ŠIROLA Zahtjev za omogućavanje sadnje voćaka i 

postavljanja manjih modularnih objekata u 

svrhu bavljenja agroturizmom na K.Č. 2660 i 

2661 K.o. Marčelji  

Ne prihvaća se Nije moguće udovoljiti traženome, za ostvarenje 

planiranih sadržaja traženo je značajno 

povećanje građevinskog područja a što nije u 

skladu s ciljevima i kriterijima širenja 

građevinskih područja. Uzgajanje i sadnja voćaka 

moguća je i izvan građevinskog područja.  

 



81. 25.4.2019. NEVEN GRBAC Zahtjev za uvrštenje k.č. 2376,  K.o. Marinići u 

građevinsko područje naselja. 

Ne prihvaća se Predmetna čestica se ne nalazi neposredno uz 

građevinsko područje, a nema niti neposredan 

pristup. 

82. 26.4.2019. VJEKOSLAV 

SUŠANJ 

Zahtjev za uvrštenje k.č. 1724/1, 1724/4, 

1708/1, 1709/1  K.o. Marčelji u građevinsko 

područje naselja. 

Ne prihvaća se Veći dio traženih čestica je već u Prijedlogu 

Plana određen kao građevinsko područje 

naselja. Zbog zakonskih mogućnosti proširenja 

građevinskih područja (ograničen je maksimum) 

nije moguće prihvatiti ukupnu predloženu 

površinu.  

 

83. 26.4.2019. GORDANA 

KAŠTELAN 

Zahtjev za uvrštenje cijele k.č.4109/1 K.o. 

Viškovo u građevinsko područje naselja. 

Ne prihvaća se Veći dio tražene čestice je već u Prijedlogu Plana 

određen kao građevinsko područje naselja. Zbog 

zakonskih mogućnosti proširenja građevinskih 

područja (ograničen je maksimum) nije moguće 

prihvatiti ukupnu predloženu površinu.  

MIRA MLADENIĆ 

84. 26.4.2019. MARINKO SROK Zahtjev za uvrštenje k.č.4254 1 K.o. Viškovo u 

građevinsko područje naselja. 

Ne prihvaća se Nije moguće prihvatiti prijedlog zbog zakonskih 

ograničenja mogućnosti proširenja građevinskih 

područja. Naime, Zakonom o prostornom 

uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18) širenje 

građevinskog područja dozvoljeno je samo 

ukoliko je to područje izgrađeno 50% ili više. 

Građevinsko područje naselja Milohni ne 

ispunjava navedeni uvjet.  Također, predmetna 

čestica nema neposredan pristup.  



85. 26.4.2019. MARINKO SROK Zahtjev za uvrštenje cijelih k.č.4278, 4279, 

4280 K.o. Viškovo u građevinsko područje 

naselja. 

Ne prihvaća se Nije moguće prihvatiti prijedlog zbog zakonskih 

ograničenja mogućnosti proširenja građevinskih 

područja. Naime, Zakonom o prostornom 

uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18) širenje 

građevinskog područja dozvoljeno je samo 

ukoliko je to područje izgrađeno 50% ili više. 

Građevinsko područje naselja Milohni ne 

ispunjava navedeni uvjet.  Veći ido predmetnih 

čestica nalazi se u građevinskom području. 

86. 26.4.2019. BIBIJANA 

BUTORAC 

Zahtjev za uvrštenje k.č.3778,3779,3786,3787, 

3788 k.o. Viškovo u građ. područje naselja. 

Ne prihvaća se Čestice se ne nalaze neposredno uz građevinsko 

područje. 

87. 26.4.2019. MUJO ADŽAJLIĆ Zahtjev za uvrštenje k.č.2087/2 k.o. Viškovo u 

građevinsko područje naselja. 

Ne prihvaća se Nije moguće prihvatiti prijedlog proširenja. Ne 

planira se širenje građevinskog područja naselja 

N6-2 na predmetno područje. U skladu s 

Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih 

nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom 

planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 

36/85 i 42/86) linearna naselja ne mogu se 

kontinuirano širiti više od 3 km. Potrebno je 

između naselja ostaviti obavezan prazan prostor 

širine najmanje 300 m. Prihvaćanjem zahtjeva i 

uvrštenjem predmetne čestice u građevinsko 

područje, te daljnjim širenjem građevinskog 

područja naselja N6-2 u tom smjeru, povezala bi 

se građevinska područja naselja N3-2, N6-1 i N6-

2 u jedno naselje koje je veće od dozvoljene 

dužine bez potrebnog razmaka. 



88. 26.4.2019. LUCIJA I 

MANOJLO 

BANOVIĆ 

Zahtjev za uvrštenje k.č.2419/1 I 2420 k.o. 

Marčelji  u građevinsko područje naselja - 

izgrađeni dio 

Ne prihvaća se Predmetne čestice se u Prijedlogu plana nalaze 

unutar građevinskog područja, ali u 

neizgrađenom dijelu s obzirom da na njima nisu 

izgrađeni objekti. Činjenica da se nalaze na 

neizgrađenom dijelu, ne znači da nisu u 

građevinskom području. Predmetne čestice iz 

zahtjeva nalaze se u uređenom dijelu 

neizgrađenog građevinskog područja. Time je 

gradnja na njima omogućena bez obaveze izrade 

urbanističkog plana, ali u skladu s uvjetima 

ovoga plana.  

IVANA BANOVIĆ 

89. 26.4.2019. JELKA HERO Zahtjev za uvrštenje k.č.3315 k.o. Marčelji  u 

građevinsko područje naselja. 

Ne prihvaća se  Prihvaćanjem predmetnog prijedloga spojiti će 

se građevinska područja naselja N6-1 i N6-3, 

navedeno nije u skladu s ciljevima očuvanja 

prirodnih vrijednosti - biokoridor. 

TOMISLAV HERO 

SONJA LUČIĆ 

90. 26.4.2019. DRAŽEN SUŠANJ Zahtjev za uvrštenje k.č. 2095, 2096 I 2097 k.o. 

Viškovo  u građevinsko područje naselja. 

Ne prihvaća se Nije moguće prihvatiti prijedlog proširenja. Ne 

planira se širenje građevinskog područja naselja 

N6-1 na predmetno područje. U skladu s 

Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih 

HELENA 

KOVAČEVIĆ 



ALDO SUŠANJ nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom 

planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 

36/85 i 42/86) linearna naselja ne mogu se 

kontinuirano širiti više od 3 km. Potrebno je 

između naselja ostaviti obavezan prazan prostor 

širine najmanje 300 m. Prihvaćanjem zahtjeva i 

uvrštenjem predmetnih čestica u građevinsko 

područje, te daljnjim širenjem građevinskog 

područja naselja N6-1 u tom smjeru, povezala bi 

se građevinska područja naselja N3-2, N6-1 i N6-

2 u jedno naselje koje je veće od dozvoljene 

dužine bez potrebnog razmaka. 

 

91. 26.4.2019. IVO ŠOLAJA Zahtjev za uvrštenje k.č. 712 k.o. Marinići  u 

građevinsko područje naselja. 

Djelomično se 

prihvaća 

Priključen je dio koji čini cjelinu s građevinskim 

područjem. 

 

92. 26.4.2019. RIBAĆ RADOŠ Zahtjev za uvrštenje k.č. 1060, 1061/1 k.o. 

Viškovo u građevinsko područje naselja. 

Predložena manja površina za korekciju ukoliko 

nije moguće priključiti icjelu česticu. 

Djelomično se 

prihvaća 

Dio čestice priključen je građevinskom području. 

Zbog zakonskih mogućnosti proširenja 

građevinskih područja (ograničen je maksimum) 

nije moguće prihvatiti ukupnu predloženu 

površinu.  

 



93. 26.4.2019. BRANKO BRDAR Zahtjev za uvrštenje k.č.1503, 1504 k.o. Viškovo 

u građevinsko područje naselja. Ukoliko nije 

moguće prihvatiti cijelu površinu, predložena je 

manja površina za korekciju na kojoj je 

svojedobno bila ishodovana građevinska 

dozvola.  

Djelomično se 

prihvaća 

Dio čestice priključen je građevinskom području. 

Zbog zakonskih mogućnosti proširenja 

građevinskih područja (ograničen je maksimum) 

nije moguće prihvatiti ukupnu predloženu 

površinu.  

94. 26.4.2019. TOMISLAV 

SARŠON 

Zahtjev za uvrštenje cijele k.č.2866 k.o. Viškovo 

u građevinsko područje naselja. 

Ne prihvaća se Dio čestice već je u Prijedlogu Plana određen 

kao građevinsko područje. Zbog zakonskih 

mogućnosti proširenja građevinskih područja 

(ograničen je maksimum) nije moguće prihvatiti 

ukupnu predloženu površinu.  

 

 

95. 26.4.2019. IVANKA HOST Zahtjev za uvrštenje k.č. 3660 k.o. Viškovo u 

građevinsko područje naselja. Alternativni 

prijedlog je da se is stavka 5.čl.85. od do sada 

predložene površine dozvoli veća površina, te 

da se dopusti izgradnja takvih sadržaja bez 

obzira na udaljenost od građevinskih područja. 

Ne prihvaća se Predmetna čestica udaljena ne nalazi se 

neposredno uz građevinsko područje naselja.  

Uvjeti gradnje izvan građevinskih područja 

određeni su u skladu s Prostornim planom 

Primorsko-goranske županije (SN PGŽ 2013/32, 

2017-07-ispravak, 2018-41), ovim Planom ne 

može se odrediti uvjete koji nisu u skladu sa 

županijskim Planom.  

 

 



96. 26.4.2019. MARINKO I 

SAVICA BLAŽIĆ 

1.) Zahtjev za uvrštenje k.č. 989, 990/1, 990/2, 

990/3, 990/4 k.o.Viškovo u građevinsko 

područje naselja. 2.)Zahtjev za uvrštenje k.č. 

1865, 1866, 1867 k.o.Viškovo u građevinsko 

područje naselja. 3.)Zahtjev za uvrštenje k.č. 

532/176 i 532/177 k.o.Blažići u građevinsko 

područje naselja  

Djelomično se 

prihvaća 

1.) Čestica 990/1 je djelomično priključena 

građevinskom području.  Zbog zakonskih 

mogućnosti proširenja građevinskih područja 

(ograničen je maksimum) nije moguće prihvatiti 

ukupnu predloženu površinu. Preostale čestice 

nisu uz građevinsko područje te nemaju 

dovoljnu površinu za formiranje građevinske 

čestice 2.) Predmetne čestice udaljene su od 

građevinskog područja i nemaju pristup. 

Također prijedlog formiranja građevinskog 

područja na predmetnim česticama nije u skladu 

s ciljevima očuvanja prirodnih vrijednosti. 3.) 

Nije moguće prepoznati predložene čestice - 

podatak iz gruntovnice. 

97. 29.4.2019. GORDANA LABOŠ Zahtjev za uvrštenje k.č. 3267/2, 3481, 749, 

750 k.o.Marčelji u građevinsko područje 

naselja. 

Ne prihvaća se Predmetne čestice su udaljene od građevinskih 

područja naselja 
MIRJANA LENAC 

SONJA 

MARČELJA-

GRENKO 

98. 29.4.2019. ELDA BAČIĆ Zahtjev za uvrštenje k.č. 957, 2630, 2631, 2632 

k.o.Viškovo u građevinsko područje naselja. 

Zahtjev za objašnjenjem zbog čega se "tereni 

ne spominju u planu kao da ne postoje" te za 

objašnjenjem planova Općine za predmetno 

zemljište u narednih 10 godina.  

Ne prihvaća se Predmetne čestice su udaljene od građevinskih 

područja naselja. Vezano za objašnjenje zašto se 

tereni "ne spominju u prostornom planu" - 

predmetni tereni prikazani su na kartografskim 

prikazima 4.1. i 4.2. no na njima nisu planirana 

građevinska područja.  



99. 29.4.2019. RADOJKA MULAC Zahtjev za uvrštenje dijela k.č. 1232/1 

k.o.Marinići u građevinsko područje naselja 

Ne prihvaća se U građevinskom području naselja već se nalazi 

veći dio predmetne čestice. Zbog zakonskih 

mogućnosti proširenja građevinskih područja 

(ograničen je maksimum) nije moguće prihvatiti 

ukupnu predloženu površinu.  

 

100. 29.4.2019. LOVORKA I 

DARKO DŽIDO 

Zahtjev za uvrštenje k.č. 2903/2, 2903/1, 2904 

k.o.Viškovo u građevinsko područje naselja 

Djelomično se 

prihvaća 

Dio traženih čestica je priključen građevinskom 

području naselja. Zbog zakonskih mogućnosti 

proširenja građevinskih područja (ograničen je 

maksimum) nije moguće prihvatiti ukupnu 

predloženu površinu.  

 

101. 29.4.2019. BOŽIDAR JARDAS Zahtjev za uvrštenje k.č. 1189 k.o.Viškovo u 

građevinsko područje naselja. Napominje da su 

i susjedne čestice u vlasništvu (zbog 

omogućavanja pristupa) 

Ne prihvaća se Čestice nemaju neposredan pristup. 

102. 29.4.2019. MARIJA ŠTEFAN Zahtjev za uvrštenje k.č. 2069/1 k.o.Marčelji u 

građevinsko područje naselja.  

Ne prihvaća se Predmetna čestica nema neposredan pristup, 

proširenje građevinskog područja u ovome dijelu 

nije u skladu s ciljevima očuvanja prirodnih 

vrijednosti. 

 

103. 29.4.2019. ZLATKO ŠTEFAN Zahtjev za uvrštenje k.č. 1889, 1888 k.o. 

Marčelji  u građevinsko područje naselja.  

Ne prihvaća se Predmetne čestice nemaju neposredan pristup. 



104. 29.4.2019. MILE ŽUNIĆ Zahtjev za uvrštenje k.č. 3651/1, 3651/7 k.o. 

Viškovo  u građevinsko područje naselja.  

Djelomično se 

prihvaća  

Dio tražene čestice je uključen u građevinsko 

područje naselja. Zbog zakonskih mogućnosti 

proširenja građevinskih područja (ograničen je 

maksimum) nije moguće prihvatiti ukupnu 

predloženu površinu.  

 

RADOVAN 

DANGUBIĆ 

105. 29.4.2019. MARIJAN LUČIĆ Zahtjev za uvrštenje k.č. 2442, 2443, 2444/1 

k.o. Viškovo  u građevinsko područje naselja.  

Ne prihvaća se Predmetne čestice nemaju neposredan pristup. 

Ciljevima izrade ovoga Plana određeno je 

očuvanje prepoznatih prirodnih vrijednosti, 

između ostalog poteza uz istočni rub granice 

Općine Viškovo - krajobrazno vrijednog područja 

na potezu Ponikvice-Lončeva griža. U skladu s 

navedenim, ne planira se proširenje naselja 

Saršoni (Benčani-Skvažići) u tom smjeru.  

106. 29.4.2019. ANA SROK Zahtjev za uvrštenje k.č. 3088, 3089, 3090, 

3093, 3094, 3095 k.o. Marčelji  u izgrađeni dio 

građevinskog područja naselja.  

Ne prihvaća se Čestice su u Prijedlogu plana određene kao 

neizgrađeni uređeni dio građevinskog područja 

naselja. Na predmetnim česticama nisu 

izgrađeni objekti, stoga uvrštenje u izgrađeni dio 

nije moguće.  

107. 29.4.2019. ANA SROK Zahtjev za uvrštenje k.č. 2673 k.o. Marčelji  u 

izgrađeni dio građevinskog područja naselja.  

Ne prihvaća se Čestice su u Prijedlogu plana određene kao 

neizgrađeni uređeni dio građevinskog područja 

naselja. Na predmetnim česticama nisu 

izgrađeni objekti, stoga uvrštenje u izgrađeni dio 

nije moguće.  

 



108. 29.4.2019. CVIJETANA 

ALBRECHT 

Zahtjev za uvrštenje k.č. 2647 i 2648 k.o. 

Marčelji  u  građevinsko područje naselja. 

Navodi kako su u trenutno važećem Planu 

predmetne čestice dijelom bile u građevinskom 

području. 

Ne prihvaća se Čestice u Prostornom planu koji je predmet 

izmjene nisu bile u građevinskom području 

naselja. Službeni prikaz građevinskih područja 

naselja određen je na kartografskim prikazima 4. 

Plana u mjerilu 1:5000 na katastarskoj podlozi. 

Čestice nisu uvrštene u građevinsko područje 

naselja jer ne čine cjelinu s postojećim 

građevinskim područjem. Upitna je opravdanost 

širenja građevinskog područja na preostali 

središnji neizgrađeni dio na predmetnom 

predjelu. 

109. 29.4.2019. CVIJETANA 

ALBRECHT 

Zahtjev za uvrštenje k.č. 1081, 1082/1 k.o. 

Viškovo  u  građevinsko područje naselja. 

Djelomično se 

prihvaća  

Dio čestice priključen je građevinskom području. 

Zbog zakonskih mogućnosti proširenja 

građevinskih područja (ograničen je maksimum) 

nije moguće prihvatiti ukupnu predloženu 

površinu.  

 

110. 29.4.2019. SMILKO HRVATIN Zahtjev za uvrštenje k.č. 1061/1 k.o. Viškovo  u  

građevinsko područje naselja. 

Djelomično se 

prihvaća 

Dio čestice priključen je građevinskom području 

naselja. Zbog zakonskih mogućnosti proširenja 

građevinskih područja (ograničen je maksimum) 

nije moguće prihvatiti ukupnu predloženu 

površinu.  

 



111. 29.4.2019. DUING D.O.O. Ponovljen zahtjev koji je dostavljen kao za 

izmjenu Prostornog plana, u zahtjevu je 

traženo da se ukine odredba kojom je u Planu 

bila ograničena mogućnost rekonstrukcije 

postojećih gospodarskih građevina unutar 

postojećih odnosa kig-a i kis-a te postojeće 

visine građevine. 

Djelomično se 

prihvaća  

Uvjeti gradnje gospodarskih građevina 

izmijenjeni su već u prijedlogu Plana (čl. 35. i 

čl.36.). 

112. 29.4.2019. TOMISLAV KUKIN 1.) Predlaže da se izmijene uvjeti rekonstrukcije 
izgrađenih objekata koji ne zadovoljavaju 
uvjete za gradnju novih. 

2.) Ujednačiti uvjete oblikovanja. 

3.) Jasnije definirati uvjete za rekonstrukciju 
postojećih građevina izvan granica 
građevinskog područja i građevina protivnih 
planiranoj namjeni u odnosu na veličine 
građevinskih čestica  

4.) Provjeriti primjenu uvjeta za parkiranje pri 
rekonstrukciji postojećih građevina.  

5.) Zadržati mogućnost gradnje obiteljskih kuća 
s 4 stana. 

6.) Brisati odredbu da je "poželjni" oblik parcele 
što sličniji pravokutniku.  

7.) Brisati ograničenja najveće dopuštene 
tlocrtne projekcije i najveće dopuštene bruto 
površine građevina, kao i minimalne građevne 
čestice 

Djelomično se 

prihvaća 

1.) Djelomično se prihvaća. Odredbe su 

izmijenjene na način da se održi željeni standard 

uređenja naselja 2.) Djelomično se prihvaća - 

jasnije će se definirati uvjeti oblikovanja 

krovišta. 3.) Djelomično se prihvaća - Odredbe 

su izmijenjene na način da se održi željeni 

standard uređenja prostora. 4.) Ne prihvaća se - 

Bez obzira što su važili drugi propisi kada su 

objekti bili izgrađeni, današnje potrebe 

parkirališnih mjesta su promijenjene u odnosu 

na nekadašnje.  5.) Djelomično se prihvaća - 

uveden je novi tip građevina s 4 stambene 

jedinice, na način da se održi željeni standard 

uređenja naselja. 6.) Prihvaća se. 7.)Ne prihvaća 

se. Ukidanje navedenih ograničenja otvorilo bi 

dodatne mogućnosti pretjerane i neprimjerene 

izgradnje bez ikakvih ograničenja. 8.) Ne 

prihvaća se: Ova se odredba odnosi na 

neposrednu provedbu Plana. Cilj Plana nije 

omogućiti gradnju svih vrsta ugostiteljsko-

turističkih sadržaja bilo gdje na području cijele 



8.) Omogućiti gradnju svih vrsta ugostiteljsko-
turističkih smještaja u čl. 38.  

9.)Odrediti parkirna mjesta samo u odnosu na 
kategorizaciju smještaja.  

10.) Smanjiti broj potrebnih parkirnih mjesta za 
vrtiće. 

 

Općine, već uvesti red te omogućiti gradnju 

samo onih objekata koji su primjereni gradnji u 

naselju i koji imaju takav kapacitet koji neće 

narušiti standard stanovanja u naselju. Kada se 

radi urbanistički Plan moguće je neko područje 

primjereno urediti i pripremiti na način da može 

primiti veći broj turista i različite vrste 

ugostiteljsko-turističkih sadržaja, a to je 

omogućeno ovim Planom.  9.)Ne prihvaća se. Na 

ovaj način osigurava se da se kod gradnje 

objekta, a isto tako u slučaju prenamjene ili 

rekonstrukcije, ne dogodi da na građevnoj 

čestici nije osiguran dovoljan broj parkirnih 

mjesta te da se parkiranje vrši na način da 

ometa promet, neovisno o kategorizaciji ili 

promjeni kategorije objekta.  

10.) Prihvaća se. Standard je smanjen na 3 

mjesta po skupini.  

113. 29.4.2019. GOSTIMIR 

ŠUĆUROVIĆ 

Zahtjev da se na k.č. 819, 817, 825, 826, 814, 

818 k.o. Marčelji  omogući formiranje poslovne 

zone 

Ne prihvaća se Ne planira se formiranje, odnosno širenje 

građevinskog područja na predmetnom 

području - preostalom "otoku" između dvije 

ceste - županijske i državne. Također, dio čestica 

se nalazi u zaštitnom pojasu magistralnog 

plinovoda. 

114. 29.4.2019. BOJANA ŠIROLA Zahtjev za uvrštenje dijela k.č. 994/1 k.o. 

Viškovo u građevinsko područje naselja, bar u 

površini dovoljnoj za gradnju dvije obiteljske 

Djelomično se 

prihvaća 

Dio čestice priključen je građevinskom području 

naselja. Zbog zakonskih mogućnosti proširenja 

građevinskih područja (ograničen je maksimum) 



kuće. nije moguće prihvatiti ukupnu predloženu 

površinu.  

115. 29.4.2019. VELJKO BEZJAK 1.) Zahtjev za dopunu Odredbi za provedbu na 

način da se odredi:  "Obiteljske kuće stoljetne 

starosti mogu se rekonstruirati i dograditi 

(obiteljske kuće slobodne tipologije) sukladno 

zadanim okvirima za tu vrst građevine bez 

obzira na blizinu javnog puta ili pristupnog 

puta, ili udaljenosti od ruba čestice, ili površine 

okućnice"  2.) Predlaže se proširenje 

građevinskog područja na sljedeće čestice: a) 

k.č. 4508/1 k.o.Viškovo, b) k.č. 4505, 4506, 

4507 (dio), 4503 k.o.Viškovo, c) 375/2, 

k.o.Srdoči, d) 352 k.o. Srdoči 

Djelomično se 

prihvaća  

Jasnije su određeni uvjeti rekonstrukcije 

građevina. ali na način da se održi standard 

uređenja prostora kakav se Planom želi postići.  

  2.a) Čestica 4508/1  se nalazi u zaštitnom 

pojasu ceste te na njoj ne bi bila moguća 

gradnja. b) Čestice ne zadovoljavaju površinom i 

oblikom minimum za formiranje građevne 

čestice te nemaju pristup c)Djelomično se 

prihvaća proširenje građevinskog područja, zbog 

zakonskih mogućnosti proširenja građevinskih 

područja (ograničen je maksimum) nije moguće 

prihvatiti ukupnu predloženu površinu. d) 

Predmetna čestica ulazi u područje zaštite 

prirodnih vrijednosti -Bezjakov dol. 

 

116. 29.4.2019. BOJAN GRBIĆ Zahtjev za uvrštenje k.č. 3297, 3298, 3299 k.o. 

Marčelji u građevinsko područje naselja. 

Ne prihvaća se Širenje i formiranje građevinskih područja na 

predmetnim česticama nije u skladu s ciljevima 

očuvanja prirodnih vrijednosti. 

117. 29.4.2019. JASNA ŽUNIĆ Zahtjev za uvrštenje k.č. 3651/8, 3651/9, 

3651/10, 3651/11,3651/12, 3646/1, 3646/3, 

3647/1, 3647/2, 3647/3 k.o. Viškovo u 

građevinsko područje poslovne ili proizvodne 

namjene 

Ne prihvaća se Na predmetnom području štiti se koridor 

planirane zaobilazne trase županijske ceste.  
HELGA DUKARIĆ 

DANGUBIĆ 



118. 29.4.2019. ALDO ŠEPIĆ Zahtjev za uvrštenje dodatnog dijela k.č. 

2678/1 k.o. Marčelji u građevinsko područje 

naselja 

Ne prihvaća se Velik dio tražene čestice je već u Prijedlogu 

Plana određen kao građevinsko područje 

naselja. Zbog zakonskih mogućnosti proširenja 

građevinskih područja (ograničen je maksimum) 

nije moguće prihvatiti ukupnu predloženu 

površinu.  

 

119. 29.4.2019. VANDA BENAŠ Nejasan zahtjev. Primjedba da su čestice u 

vlasništvu stranke "izbačene" iz građevinskog 

područja 2012.g.. U zahtjevu se ne navodi o 

kojim se česticama radi. Prema grafičkom 

prilogu pretpostavlja se da se odnosi na k.č. 

2160/1, 2161/1, nije označeno na koje se k.č. 

odnosi 

Djelomično se 

prihvaća 

Prihvaćen je dio koji čini cjelinu s građevinskim 

područjem. Zbog zakonskih mogućnosti 

proširenja građevinskih područja (ograničen je 

maksimum) nije moguće prihvatiti ukupnu 

predloženu površinu.  

120. 29.4.2019. BRANKO I SANJA 

SKORUP 

Zahtjev da se čestice k.č. 38/4 i 99 k.o. Marinići 

uvrste u građevinsko uređeno područje 

Ne prihvaća se Predmetne čestice nalaze se u neuređenom 

dijelu građevinskog područja, kako bi se 

zaokružila smislena cjelina koju je moguće 

urediti kroz urbanistički plan uređenja. S 

obzirom da je na predmetnom području već 

izrađen urbanistički plan (UPU naselja Viškovo), 

nema prepreke za korištenje navedenih čestica i 

gradnju u skladu s tim urbanističkim planom.   



121. 29.4.2019. SAVICA ŠTEFAN Zahtjev da se čestica k.č. 2649 k.o. Marčelji 

uvrsti u građevinsko područje naselja 

Ne prihvaća se Čestice nisu uvrštene u građevinsko područje 

naselja jer ne čine cjelinu s postojećim 

građevinskim područjem. Upitna je opravdanost 

širenja građevinskog područja na preostali 

središnji neizgrađeni dio na predmetnom 

predjelu. 

122. 29.4.2019. DUBRAVKA 

SUŠANJ  

Zahtjev za uvrštenje k.č. 3986, 3987, 3988, 

4172, 4173, 3988/1 k.o.Viškovo u građevinsko 

područje i planiranje pristupnog puta do 

predmetnih čestica. 

Ne prihvaća se Predmetne čestice su udaljene od građevinskog 

područja. 

NEVENKO 

MIHELIĆ 

123. 29.4.2019. PETRA KRPELNIK Zahtjev za uvrštenje cijelih k.č. 

997/2,997/1,998,1006,1004 k.o.Marinići u 

građevinsko područje 

Ne prihvaća se Predmetne čestice nemaju neposredan pristup 

124. 29.4.2019. SAVA BEZJAK Zahtjev za uvrštenje k.č. 2224 k.o.Viškovo u 

građevinsko područje 

Ne prihvaća se Predmetne čestice su udaljene od građevinskog 

područja 

125. 29.4.2019. VESNA MRŠA Zahtjev za uvrštenje k.č. 814, 815, 816/1, 

k.o.Marčelji u građevinsko područje 

Ne prihvaća se Ne planira se formiranje, odnosno širenje 

građevinskog područja na predmetnom 

području - preostalom "otoku" između dvije 

ceste i to županijske i državne ceste.  

126. 29.4.2019. MARISTELA 

ŠARČEVIĆ 

Zahtjev za uvrštenje k.č. 3398, k.o.Marčelji u 

građevinsko područje. Stranka je izvršila 

kupovinu zemljišta dok je bilo građevinsko, sa 

lokacijskom dozvolom za gradnju, u 

međuvremenu izmjenom Plana zemljište je 

Ne prihvaća se Tražena čestica ima nepovoljnu konfiguraciju 

terena u odnosu na pristupni put i okolne 

objekte te iz tog razloga ne čini cjelinu s 

građevinskim područjem naselja te nema 

elemente za formiranje građevinske čestice. 



isključeno iz građevinskog područja.  

127. 29.4.2019. SILVANA 

ZLATAREK 

Zahtjev za uvrštenje k.č. 759 I 760 , k.o.Viškovo 

u građevinsko područje naselja, odnosno da se 

omogući gradnja obiteljske kuće. 

Djelomično se 

prihvaća 

Predmetne čestice su Prijedlogom Plana 

uključene u građevinsko područje naselja, a 

uvjeti gradnje odrediti će se urbanističkim 

planom uređenja UPU 15.  

128. 29.4.2019. MARIJANA 

CUCULIĆ 

1.) Zahtjev za proširenjem prikaza cestovne 

prometne mreže osim osnovne kako je 

predloženo planom.         

2.) Zahtjev za razgraničenjem prikaza prometne 

infrastrukture (za motorna vozila, pješački 

promet, biciklistički promet). 

3.) Dopuniti pojmovnik u dijelu značenja kolno 

pješački put, pristupni put, prilazna cesta, 

pristupni put). 

4.) Definirati razmak priključaka te broj 

uporabnih jedinica kako bi se smanjila 

povećana opterećenost prometnica. 

5.) Zahtjev za propisivanjem ograničavanja 

međusobnog spajanja pristupnih putova. 

6.) Zahtjev za ograničavanje broja i načina 

priključenja  na nedostatnu postojeću 

prometnu površinu, odnosno uvjetovati 

prvenstveno uređenje postojeće i nove 

cestovne infrastrukture te nakon osiguranja 

Djelomično se 

prihvaća 

1.) Ne prihvaća se - Mjerilom predmetnog Plana 

određena je osnovna prometna mreža te važnije 

nerazvrstane ceste koje imaju ulogu glavnih 

mjesnih te sabirnih ulica, a koje su detaljnije 

analizirane kroz stručnu podlogu. Pored cesta 

planiranih i prikazanih kroz grafički dio plana 

omogućuje se izgradnja i ostalih nerazvrstanih 

cesta. 

2.) Ne prihvaća se - Mjerilo predmetnog Plana 

nije primjereno za traženi način određivanja 

prometne mreže. Plan određuje planske 

koridore unutar kojih se planira izgradnja ili 

rekonstrukcija cestovnog prometa uz propisane 

minimalne tehničke elemente i ostale uvjete 

kojim se regulira provedba. 

3.) Djelomično se prihvaća - Odredbe su 

izmijenjene i drugačije strukturirane u dijelu 

pojmovnika i opisa kolno-pristupnih putova. 

4.) Ne prihvaća se - Prijedlog je nemoguće 

provesti na ovoj razini i mjerilu plana, a bez 



prometnih profila dozvoljavati priključenja na 

iste. 

7.) Zahtjev da se za manje širine prometnih 

profila od propisanih zadržava postojeće stanje 

kako bi se onemogućilo uvjetovanje novih 

kolnih priključaka postojećim i novim 

građevinama na širine zatečenog stanja manje 

od 3m. 

8.) Širine pješačkih površina osigurati u 

maksimalnim mogućim vrijednostima. 

9.) Zahtjev za usklađenjem pojedinih tehničkih 

elemenata za zakonskom regulativom. 

10.) Na svim mjestima javnih površina osigurati 

elemente pristupačnosti za osobe s 

invaliditetom i smanjenje pokretljivosti. 

11.) Zahtjev za brisanjem uvjeta kojim je 

omogućeno rekonstrukcija dionice ili 

ublažavanje loših tehničkih elemenata ne 

smatra promjenom trase. 

uzrokovanja nemogućnosti gradnje na većem 

dijelu Općine. 

5.) Ne prihvaća se - Planom je određena 

maksimalna dužina pristupnog puta. 

6.) Ne prihvaća se - Prijedlog je nemoguće 

provesti na ovoj razini i mjerilu plana, a bez 

uzrokovanja nemogućnosti gradnje na većem 

dijelu Općine. 

7.) Djelomično se prihvaća - Odredbe su 

izmijenjene na način da su jasnije definirani 

minimalni tehnički elementi za kolno-pristupni 

put. 

8.) Djelomično se prihvaća - Planom su 

predviđene minimalne vrijednosti. Odredba će 

se nadopuniti na način da se ne ograničavaju i 

veće vrijednosti. 

9.) Prihvaća se - Planom su već propisani osnovni 

tehnički elementi, a ostali su određeni  važećim 

propisima. 

10.) Prihvaća se - Planom je navedeno već 

predviđeno sukladno važećim propisima. 

11.) Prihvaća se. 



129. 29.4.2019. MARIJANA 

CUCULIĆ 

1.) Planom definirati pojam minimalne površine 

tla pod zelenilom kako bi se izbjeglo 

uračunavanje parkirnih manipulativnih 

površina u iste. 

2.) Zahtjev za jasnijim definiranjem visine 

ogradnih zidova zbog nejednakog položaja 

privatnih i fizičkih osoba pri ograđivanju 

odnosno uređenju građevinskih čestica različite 

namjene koje međusobno graniče. 

Djelomično se 

prihvaća 

1.) Prihvaća se - u odredbama će se detaljnije 

definirati. 

2.) Djelomično se prihvaća - Jasnije će se odrediti 

uvjeti ograđivanja. 

130. 29.4.2019. HELGA DUKARIĆ 

DANGUBIĆ 

Zahtjev za uvrštenje k.č. 2089, 2090 k.o.Viškovo 

u građevinsko područje naselja. 

Ne prihvaća se Predmetne čestice nisu neposredno uz granicu 

građevinskog područja naselja. Nije moguće 

prihvatiti prijedlog proširenja. Ne planira se 

širenje građevinskog područja naselja N6-1 na 

predmetno područje. U skladu s Pravilnikom o 

mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i 

ratnih opasnosti u prostornom planiranju i 

uređivanju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86) 

linearna naselja ne mogu se kontinuirano širiti 

više od 3 km. Potrebno je između naselja ostaviti 

obavezan prazan prostor širine najmanje 300 m. 

Prihvaćanjem zahtjeva i uvrštenjem predmetnih 

čestica u građevinsko područje, te daljnjim 

širenjem građevinskog područja naselja N6-1 u 

tom smjeru, povezala bi se građevinska područja 

naselja N3-2, N6-1 i N6-2 u jedno naselje koje je 

veće od dozvoljene dužine bez potrebnog 

razmaka. 



131. 29.4.2019. SANJA I SLAVA 

FILČIĆ 

Zahtjev za uvrštenje k.č. 1119, 1120, 1121, 

1122, 1123 k.o.Marčelji u građevinsko područje 

naselja. 

Ne prihvaća se. Predmetne čestice nemaju neposredan pristup i 

udaljene su od građevinskog područja. 

Formiranje građevinskog područja na 

predmetnim česticama nije u skladu s ciljevima 

očuvanja prirodnih vrijednosti. 

132. 29.4.2019. MARIJA 

PETROVIĆ 

Zahtjev za uvrštenje k.č. 828, 829/1 

k.o.Marčelji u građevinsko područje naselja. 

Ne prihvaća se Ne planira se formiranje, odnosno širenje 

građevinskog područja na predmetnom 

području - preostalom "otoku" između dvije 

ceste i to županijske i državne ceste. Također, 

čestica se nalazi u zaštitnom pojasu 

magistralnog plinovoda. 

133. 29.4.2019. STEFANO 

CONCIANI 

ZASTUPAN PO 

ODVJETNIKU 

VEDRANU 

PETRIĆU 

Zahtjev za uvrštenje k.č. 182, 183, 248, 322, 

348, 349, 350, 351 k.o.Viškovo u građevinsko 

područje. Ukoliko nije moguće uključiti sve 

tražene čestice, stranka traži barem čestice 182 

i 183.  

Ne prihvaća se  Predmetne čestice nisu u neposrednoj blizini 

građevinskih područja naselja, osim k.č. 182 i 

183, ali te čestice nemaju neposredan pristup.  



134. 29.4.2019. IBRAHIM HRŠTIĆ Zahtjev vezano za izgrađeni objekt na k.č. 763 

k.o.Marčelji, koji je u funkciji te ima uporabnu 

dozvolu kao stambeno-poslovna građevina. 

Prijedlog: 1.) Definirati česticu kao dio 

građevinskog područja, ili građevinu definirati 

kao atipični infrastrukturni punkt  2.) Izmijeniti 

uvjete rekonstrukcije građevina čija je namjena 

protivna planiranoj - na način da se ne definira 

samo "rekonstrukcija se vrši u postojećim 

gabaritima građevine" već da se omoguće 

pojedina odstupanja te da se jasno definiraju  

3.) Propisati iste mogućnosti za građevine 

drugih namjena (gospodarske-poslovne, 

turističko-ugostiteljske, društvene i 

infrastrukturne i druge građevine.) a koje nisu u 

skladu s planiranom namjenom 

Djelomično se 

prihvaća 

1.) Formiranje građevinskog područja nije 

moguće na predmetnom području jer se ne 

uklapa u kriterije određene u ciljevima Plana. 2.) 

Uvjeti rekonstrukcije građevina izvan 

građevinskih područja su izmijenjeni, ali na način 

da se održi standard uređenja prostora koje se 

ovim planom želi postići. 

135. 29.4.2019. KATARINA 

SUŠANJ 

Zahtjev za uvrštenje k.č. 2194, 2195, 2196, 

2197, 2460, 2461, 2462, 2463 k.o.Marčelji u 

građevinsko područje 

Ne prihvaća se Predmetne čestice su udaljene od građevinskog 

područja. Također, formiranje građevinskog 

područja na predmetnim česticama nije u skladu 

s ciljevima očuvanja prirodnih vrijednosti. 



136. 29.4.2019. KOVAČ GRADNJA 

D.O.O. 

Zahtjev za uvrštenje k.č. 2102 i 2092 

k.o.Viškovo u građevinsko područje, dio čestica 

trenutno se koristi za gospodarsku i stambenu 

djelatnost (stambeni objekt je legaliziran). 

Ne prihvaća se Nije moguće prihvatiti prijedlog proširenja. Ne 

planira se širenje građevinskog područja naselja 

N6-1 na predmetno područje. U skladu s 

Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih 

nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom 

planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 

36/85 i 42/86) linearna naselja ne mogu se 

kontinuirano širiti više od 3 km. Potrebno je 

između naselja ostaviti obavezan prazan prostor 

širine najmanje 300 m. Prihvaćanjem zahtjeva i 

uvrštenjem predmetnih čestica u građevinsko 

područje, te daljnjim širenjem građevinskog 

područja naselja N6-1 u tom smjeru, povezala bi 

se građevinska područja naselja N3-2, N6-1 i N6-

2 u jedno naselje koje je veće od dozvoljene 

dužine bez potrebnog razmaka. 

137. 29.4.2019. MARKO 

PAUREVIĆ 

Zahtjev za uvrštenje k.č. 3477/2, 3477/3, 

3477/4, 3477/1, 3477/5 k.o.Marčelji u 

građevinsko područje.  Na dijelu čestica nalaze 

se legalizirani objekti. 

Ne prihvaća se Prijedlog nije u skladu s ciljevima očuvanja 

prirodnih vrijednosti. 

138. 29.4.2019. BORIS MARTIĆ Zahtjev za uvrštenje cijele čestice 3250/4 K.o. 

Viškovo u izgrađeni dio građevinskog područja 

naselja 

Ne prihvaća se Na dijelu čestice koji se nalazi u neizgrađenom 

dijelu građevinskog područja naselja nema 

izgrađenih objekata. Neizgrađeni dio naselja 

oblikovan je na način da tvori cjelinu, a obzirom 

da se radi o uređenom dijelu neizgrađenog 

građevinskog područja nema prepreke za 

korištenje predmetne čestice u skladu s uvjetima 



prostornog plana. 

139. 29.4.2019. ALČEO SPETIĆ Zahtjev za uvrštenje dijela k.č. 813 k.o.Hosti (iz 

priloga vidljivo da se radi o k.č. 617 k.o. 

Marinići) u građevinsko područje naselja 

Djelomično se 

prihvaća  

Prihvaća se dio predmetne čestice na način da 

tvori cjelinu s građevinskim područjem. 

140. 29.4.2019. JOSIP VALENČIĆ Zahtjev za uvrštenje k.č. 317, 89, 91, 92 

k.o.Marinići i k.č. 3676, 3677, 3678 k.o.Viškovo 

u građevinsko područje naselja ili da se 

omogući zemljište u "radnoj zoni" za gradnju 

poslovnog objekta 

Djelomično se 

prihvaća  

K.č. 317 K.o. Marinići je udaljena od 

građevinskih područja naselja, a formiranje 

građevinskog područja na predmetnom dijelu 

nije u skladu s ciljevima očuvanja prirodnih 

vrijednosti. Čestice 91, 92 djelomično su 

priključene u građevinsko područje naselja na 

način da tvore cjelinu. K.č. 3676, 3677, 3678 

k.o.Viškovo nemaju neposredan pristup. 

141. 29.4.2019. OSMAN 

KARAHUSIĆ 

Zahtjev za uvrštenje k.č. 2067, 2066, 2065, 

2062 u građevinsko područje naselja kao 

cjelina. 

Ne prihvaća se Čestice 2065 i 2062 oblikom nisu primjerene za 

oblikovanje građevne čestice, Preostale dvije 

čestice već se nalaze u građevinskom području. 

 

142. 29.4.2019. GORDAN SROK Zahtjev za redefiniranje mogućnosti 

rekonstrukcije objekata izgrađenih u dvojnoj 

tiplogiji i tipologiji niza na način da se omogući 

dogradnja postojećih prizemlja. Prijedlog da se 

u čl.20. Postojeći gabariti definiraju kao 

postojeći tlocrtni gabariti te da se nadogradnja 

omogući barem do visine P+1 

Ne prihvaća se Prihvaćanjem predmetnog prijedloga omogućila 

bi se dogradnja jednog od objekata koji čine niz, 

ili jedne strane dvojnog objekta. Opisan način 

gradnje ne želi se omogućiti ovim Planom. 



143. 29.4.2019. JOZO KOLOBARIĆ Zahtjev za uvrštenje cijelih k.č. 2242, 2243/1, 

2412, 2413/1 k.o.Marinići u građevinsko 

područje naselja. (veza: Zahtjev za povrat 

nekretnina) 

Ne prihvaća se U građevinsko područje već je u Prijedlogu plana 

uključen veći dio traženih čestica. Nisu uvrštene 

cijele čestice radi očuvanja zaštitnog pojasa 

ceste. 

ANKICA 

KOLOBARIĆ 

144. 30.4.2019. 

(PREDANO U 

POŠTI 

29.4.2019.) 

ANA MIHELIĆ 1.) Zahtjev da se na k.č. 1808/3 k.o.Marčelji 

omogući gradnja građevine sa 6 stanova. 

Površina čestice je 1152 m2. Ranije je za 

navedeno ishodovana lokacijska dozvola. 2.) 

Zahtjev da se umanji standard obveznih 

parkirališnih mjesta od 2,5 po stanu. Predlaže 

da se veličina parkinga veže na veličinu stanova 

te da se posebno definiraju mjesta za 

posjetioce. 

Ne prihvaća se Ovim planom želi se postići razina uređenja 

prostora na način na koji je to određeno u 

Odredbama – onemogućiti pretjerana izgradnju 

na neprimjerenim česticama s nedovoljnim 

brojem parkirnih mjesta i nedovoljnim zelenim 

površinama. Današnji način života uvjetuje viši 

standard parkirališnih površina. Propisanim 

standardom želi se onemogućiti daljnju gradnju 

stanova, bez osiguranja dovoljnog broja 

parkirališnih mjesta. 

Način provođenja i dovršetaka postupaka 

izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola, a u 

odnosu na moguće izmjene i dopune prostornih 

planova, određeno je Zakonom te nije predmet 

Plana.  

145. 30.4.2019. 

(PREDANO U 

POŠTI 

29.4.2019.) 

IVAN GLUJIĆ Zahtjev da se na k.č. 2849 k.o. Viškovo dozvoli 

gradnja zgrade sa 6 stambenih jedinica, s 

obzirom da se u okolici nalaze izgrađeni objekti 

s po 6 stambenih jedinica. 

Ne prihvaća se Predmetna čestica nema dovoljnu površinu za 

gradnju traženog objekta. Ovim planom želi se 

postići kvalitetniji standard uređenja naselja te 

su u skladu s tim povećani standardi minimalne 

površine čestica za gradnju višestambenih 

objekata, minimalni broj parkirališnih mjsta itd. 

Na predmetnoj čestici ne bi bilo moguće 

zadovoljiti kriterije. 



146. 30.4.2019. 

(PREDANO U 

POŠTI 

29.4.2019.) 

FRANJO JARDAS Zahtjev za uvrštenje cijele k.č. 1238 i 1346/1 

k.o.Marinići u građevinsko područje naselja 

Ne prihvaća se K.č. 1238 nema neposredan pristup, k.č. 1346/1 

ima nepovoljnu konfiguraciju terena u odnosu 

na pristupni put i okolne objekte te iz tog razloga 

ne čini cjelinu s građevinskim područjem naselja 

te nema elemente za formiranje građevinske 

čestice. 

JASMINKA 

JARDAS 

JELENA JARDAS 

ANTONIĆ 

TAJANA JARDAS 

RUMORA 

147. 30.4.2019. 

(PREDANO U 

POŠTI 

29.4.2019.) 

PLANIUM D.O.O. 1.) Obrazložiti pojam „bruto razvijena površina 

građevine" 2.) Formulacija rečenice u točkama 

3. uvjeta gradnje je nezgrapna, dovoljno je reći: 

„One se grade uz uvjet da visina od kote 

konačno zaravnatog terena do gornjeg ruba 

krovnog vijenca građevine nije viša od 3, 0 ili 

3,5 metara."  3.) Članci 22., 23., 24. i u drugom 

gdje se pojavljuje ista formulacija 

rekonstrukcije u slučaju nezadovoljavanja 

minimalne površine zelenila je nejasna 4.) 

Uvjeti postavljanje ograde u odnosu na podzid. 

5.) Članak 25. nadopuniti tekstom da se naglasi 

i da je postojeće društvene građevine moguće 

prenamijeniti u sadržaje druge namjene ili 

sadržaje druge društvene namjene.  6.) Članak 

26. - za izgradnju vrtića-jaslica definirani su 

standardi pa je potrebno sve uvjete uskladiti sa 

istima (smještaj građevine, otvorene površine, 

površine zelenila, sigurnosne mjere i si.). 7.) 

Djelomično se 

prihvaća 

1.) Djelomično se prihvaća- Misli se na pojam 

"građevinska bruto površina zgrade", a koji je 

definiran Pravilnikom o načinu izračuna 

građevinske (bruto) površine zgrade (NN153/13, 

65/17). Odredbe su izmijenjene na način da se 

naziv pojma uskladi s nazivom iz Pravilnika. 2.) 

Ne prihvaća se - prema prijedlogu dopune 

odredbe dozvolila bi se mogućnost da pomoćni 

objekt bude viši od osnovnog objekta, a što nije 

bila namjera. 3.) Djelomično se prihvaća - jasnije 

će se definirati uvjeti na način da se održi željeni 

standard uređenja naselja. 4.) Podzid nije 

ograda. Na izgrađeni podzid mora se omogućiti 

postavljanje ograde – iz razloga osiguravanja 

sigurnosti korisnika čestice. 5.) Djelomično se 

prihvaća - jasnije će se odrediti mogućnosti.  6.) 

Ne prihvaća se- Propisom su određeni standardi 

koje moraju ispunjavati građevine te vrste te ih 

nije potrebno dodatno ponavljati u ovome 



Članak 35. iz rečenice „Veličina građevine 

određuje se maksimalno temeljem slijedećih 

ukupnih kriterija:" izbaciti riječ maksimalno jer 

u predloženim uvjetima ima i najmanjih 

vrijednosti. 8.) Članak 35. točka 3. stavke 

„najveća dopuštena površina tlocrtne 

projekcije građevine" i „najveća dopuštena 

bruto razvijena površina građevine poslovne 

namjene" imaju istu vrijednost, što je za uvjete 

najmanje površine građevne čestice, 

dozvoljenu katnost i predloženi koeficijent 

iskorištenja (kis) kontradiktoran podatak. 9.)  

Preispitati uvjete gradnje poljoprivrednih 

građevina u centrima naselja. 10.) 

Pojmovnikom su definirane poljoprivredne 

građevine sa izvorom zagađenja, ali uvjetima 

nigdje nije omogućena njihova izgradnja. 11.) 

Definiranje javnih cesta 12.)  Članak 122. stavak 

(8) treba dodati tekst na kraju „, ako je to 

moguće". 13.) Poglavlje 9.3. nije Zakonski 

utemeljeno potrebno ga je implementirat u 

ostale odredbe. 

 

 

 

 

 

Planu. Planom su određeni minimalni standardi 

koje se želi postići na području Općine u smislu 

osiguravanja parkirališnih površina, zelenila, 

veličine i položaja objekata itd. 7.) Prihvaća se. 

8.) Ne prihvaća se: Odredbom se želi omogućiti 

gradnja „većih“ građevina do 400 m2 tlocrtne 

projekcije, ali u tom slučaju visine 1 nadzemne 

etaže, ili „manjih“ građevina koje tada mogu 

imati dvije nadzemne etaže.   9.) Ne prihvaća se: 

Planom je propisana obveza izrade urbanističkih 

planova za opisane dijelove naselja, te će u 

njima biti definirane mogućnosti gradnje 

predmetnih građevina. 

10.) Ne prihvaća se: Planom je definiran pojam s 

obzirom da je u uvjetima onemogućena njihova 

izgradnja. Definirano je kako bi se znalo koje 

građevine se ne smije graditi. 11.) Podjela cesta 

unutar predmetnog Plana planske je kategorije 

te je usklađena sukladno članku 2. i  članku 6.  

Zakonom o cestama, (NN 84/11, 22/13, 54/13, 

148/13, 92/14) te ulozi planirane prometnice u 

cestovnoj mreži. 12.) Djelomično se prihvaća - 

odredbe su izmijenjene u tom dijelu.  13.) Ne 

prihvaća se - nejasna primjedba. 

 

 



148. 30.4.2019. 

(PREDANO U 

POŠTI 

29.4.2019.) 

MARINO 

PAJKOVIĆ 

ZASTUPAN PO 

ODVJETNIKU 

SANJINU 

JURMIĆU 

Zahtjev za uvrštenje  k.č. 376, 377, 378 

k.o.Srdoči u građevinsko područje naselja. Na 

česticama 377 i 378 nalazi se ozakonjena 

pomoćna građevina - spremište. Stranka ima 

namjeru izgraditi obiteljsku kuću. U tijeku je 

postupak ishođenja prolaska s pravom prilaza 

na glavnu cestu. 

Ne prihvaća se Predmetna čestica nema neposredan pristup. 

149. 30.4.2019. 

(PREDANO U 

POŠTI 

29.4.2019.) 

IVANKA MIHIĆ Zahtjev za uvrštenje  k.č. 4217 k.o.Viškovo u 

građevinsko područje naselja. 

Ne prihvaća se Predmetna čestica nema neposredan pristup 

150. 30.4.2019. 

(PREDANO U 

POŠTI 

29.4.2019.) 

TANJA DUKIĆ Zahtjev za uvrštenje  k.č. 731 k.o.Marčelji u 

građevinsko područje naselja. 

Djelomično se 

prihvaća 

Dio čestice priključen je građevinskom području. 

Zbog zakonskih mogućnosti proširenja 

građevinskih područja (ograničen je maksimum) 

nije moguće prihvatiti ukupnu predloženu 

površinu.  

151. 30.4.2019. 

(PREDANO U 

POŠTI 

27.4.2019.) 

SONJA FILČIĆ 1.) Zahtjev za uvrštenje cijele k.č. 258 

k.o.Marinići u građevinsko područje naselja. 2.) 

Zahtjev za uvrštenje cijelih k.č. 247/1 i 247/2 

k.o.Marinići u GP naselja. 

Ne prihvaća se 1.) Čestica ne čini cjelinu s građevinskim 

područjem naselja. 2.) Dijelovi čestica koji su 

izvan građevinskog područja nalaze se u 

koridoru planirane prometnice koji se čuva za 

njenu izgradnju. 

ARSEN FILČIĆ 

JASENKA 

MARČELJA 



152. 30.4.2019. 

(PREDANO U 

POŠTI 

27.4.2019.) 

MARINKO 

MARČELJA 

1. Zahtjev za uvrštenje cijele k.č. 3394. 

k.o.Viškovo u građevinsko područje naselja  2.) 

Zahtjev da se predložena trasa lokalne ceste 

pomakne uz sjeverni rub čestice 3394 

k.o.Viškovo - s obzirom da put postoji na k.č. 

br. 3409/1 k.o.Viškovo.  3.) Zahtjev da se na k.č. 

2775, 2776, 2777 k.o.Viškovo formira 

građevinsko područje koje bi omogućilo 

smještanje stambenih i gospodarskih građevina 

za smještaj i pružanje usluga u turističkoj 

djelatnosti 

 

Djelomično se 

prihvaća 

1.) Veći dio čestice već je uključen u građevinsko 

područje. Zbog zakonskih mogućnosti proširenja 

građevinskih područja (ograničen je maksimum) 

nije moguće prihvatiti ukupnu predloženu 

površinu. 2.) Prihvaća se  3.) Predmetne čestice 

udaljene su od građevinskih područja, 

formiranje građevinskog područja na tom dijelu 

nije u skladu s ciljevima očuvanja prirodnih 

vrijednosti. 

153. 30.4.2019. 

(PREDANO U 

POŠTI 

29.4.2019.) 

MARENIĆ 

ZVONIMIR 

ZASTUPAN PO 

ODVJETNIKU 

MLADENU ŠEGOTI 

 

Zahtjev za uvrštenje k.č. 2236 i 2235 k.o. 

Marčelji u građevinsko područje naselja.  

Ne prihvaća se Predmetne čestice nemaju neposredan pristup. 

154. 29.4.2019. TATJANA 

TURKOVIĆ BUCEK 

 

 

 

Prijedlog za izmjenu članka 21. stavka 3 - 

površina pomoćne namjene iznosi najviše 30% 

bruto razvijene površine osnovne namjene.  

Djelomično se 

prihvaća  

Odredba je dopunjena na način da je definirano 

da iznosi najviše 40% bruto razvijene površine, a 

što je u skladu s Prostornim planom Primorsko-

goranske županije. 

 

 



b) PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI UPISANI U KNJIGU PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA 

  

 

R.BR. 

 

DATUM 

UPISA U 

KNJIGU 

 

IME I PREZIME / 

NAZIV 

 

ZAHTJEV 

 

ODGOVOR 

 

OBRAZLOŽENJE ODGOVORA                                                                                      

(RAZLOZI NEPRIHVAĆANJA, NAPOMENE I SL.) 

1. 15.4.2019. SONJA VALENČIĆ Zahtjev za uvrštenje u građevinsko područje 

naselja za polovicu k.č. 3497/1, k.o. Viškovo, u 

skladu s prijedlogom parcelacije. Ponovljen 

zahtjev i pod brojem 3.  

Djelomično se 

prihvaća 

Zbog zakonskih mogućnosti proširenja 

građevinskih područja (ograničen je maksimum), 

nije moguće prihvatiti ukupnu predloženu 

površinu.  

2. 16.4.2019. ANA MIHELIĆ 1.) Traži da se kao minimalna površina za 

gradnju višestambene građevine (sa 4 stana) 

definira površina g.č. 1000 m2.   2.) Traži da se 

uvrsti da se za parcele koje imaju odstupanje u 

površini za obiteljske ili višestambene objekte 

definira da ukoliko česticu ne mogu povećati na 

način dokupa od susjeda dozvoli odstupanje do 

10%.  

Djelomično se 

prihvaća 

Omogućena je gradnja višestambenih građevina 

s 4 stambene jedinice. Omogućavanjem 

odstupanja od najmanje površine građevinske 

čestice dozvolila bi se gradnja na manjoj čestici 

od propisane, a što nije u skladu s ciljevima 

uređenja naselja. 



3. 16.4.2019. RUŽICA JURIŠIĆ Traži da se čestice 3061/10, 3060/2, 3060/1 

k.o.Viškovo definiraju kao izgrađeni dio 

građevinskog područja naselja. Na česticama 

3060/2, 3061/10 i 3060/2 su izdane potvrde 

glavnog projekta te se planira ići uskoro u 

izgradnju. 

Ne prihvaća se Na predmetnim česticama nisu izgrađeni objekti. 

Neizgrađeni dio građevinskog područja naselja je 

oblikovan na način da čini cjelinu. S obzirom da 

se radi o uređenom dijelu naselja, a i za koji je 

već izrađen urbanistički plan uređenja, nema 

prepreke za korištenje u skladu s urbanističkim 

planom. 

4. 16.4.2019. DARKO PUŽ Zahtjev za uvrštenje k.č. 3792/1, 3792/2 , k.o. 

Viškovo u građevinsko područje naselja  

Ne prihvaća se Čestice nemaju neposredan pristup 

5. 16.4.2019. NEDJELJKO NOLL Zahtjev za uvrštenje k.č. 1768, 1769, 1770 k.o. 

Viškovo  i k.č. 349, 350 k.o. Marčelji u 

građevinsko područje naselja  

Ne prihvaća se Čestice su udaljene od građevinskih područja 

naselja. 

6. 16.4.2019. ZDENKA NOLL Zahtjev za uvrštenje k.č. 349, 350 k.o. Marčelji 

u građevinsko područje naselja  

Ne prihvaća se Čestice su udaljene od građevinskih područja 

naselja. 

7. 16.4.2019. MODERN LINE 

d.o.o. 

Zahtjev za uvrštenje: 

- k.č. 3862/1, k.o. Marčelji u građevinsko 

područje naselja; 

 - k.č. 3861/1, 3861/2, 3862/3, 3862/4, 3862/5, 

3862/6, 3862/8, 3862/10, 3862/9, 3862/11, 

3862/12 i 3862/13, k.o. Marčelji iz 

neizgrađenog u izgrađeni dio građevinskog 

područja. 

 

Djelomično se 

prihvaća 

Čestica 3862/1 k.o. Marčelji uključena u 

građevinsko područje naselja. Na česticama za 

koje je traženo uvrštenje u izgrađeni dio 

građevinskog područja  nisu izgrađeni objekti 

stoga uvrštenje u izgrađeni dio nije moguće. 



8. 18.4.2019. ZLATKA JUGO Zahtjev za uvrštenje k.č. 2590 i 2591 k.o. 

Viškovo  u građevinsko područje naselja  

Ne prihvaća se Čestice su najvećim dijelom smještene u 

koridoru koji se čuva za izgradnju prometnice.  

9. 16.4.2019. RUŽA LONČAR Zahtjev za uvrštenje k.č. 3224/1 i 3224/2 k.o. 

Marčelji  u izgrađeni dio građevinskog 

područja. 

Ne prihvaća se Čestice su u Prijedlogu plana određene kao 

neizgrađeni dio građevinskog područja naselja 

(k.č. 3224/1 djelomično). Na predmetnim 

česticama nisu izgrađeni objekti, stoga uvrštenje 

u izgrađeni dio nije moguće.  

10. 17.4.2019. PETAR IKIĆ Zahtjev za uvrštenje k.č. 1274/1 i 1275/5 k.o. 

Viškovo  u građevinsko područje. 

Ne prihvaća se Čestice nisu u neposrednoj blizini građevinskog 

područja 

11. 17.4.2019. DALIBOR LUČIĆ Zahtjev za uvrštenje cijele k.č. 856/1 k.o. 

Viškovo  u građevinsko područje. 

Ne prihvaća se Nije uvrštena cijela čestica zbog osiguravanja 

prostora za smještaj i udaljenosti od planiranog 

transformatorskog postrojenja.  

12. 17.4.2019. ANTON 

MLADENIĆ 

Zahtjev za uvrštenje k.č. 635 k.o. Marinići  u 

građevinsko područje (dopunio je zahtjev 

brojem katastarske čestice budući da 

gruntovno i katastarsko stanje na navedenom 

području nisu usklađeni). 

Ne prihvaća se Čestica nema neposredan pristup. Širenje 

građevinskog područja na predmetnim 

česticama nije u skladu s ciljevima očuvanja 

prirodnih vrijednosti. 

13. 18.4.2019. MILJENKO 

SARŠON 

Zahtjev za uvrštenje cijele k.č. 3379 i k.č. 2259, 

2250, 2251, 2252, 2253 k.o. Marčelji  u 

građevinsko područje. 

Djelomično se 

prihvaća  

Uključenje cijele k.č. 3379 u građevinsko 

područje nije u skladu s očuvanjem prirodnih 

vrijednosti. Čestica 2252 uključena je u 

građevinsko područje. Čestice 2250 i 2251 ne 

postoje u katastarskom planu. 

14. 23.4.2019. MARINO LENAZ Zahtjev za uvrštenje cijelih k.č. 998 i 997/2 

k.o.Marinići u građevinsko područje. Isti 

Ne prihvaća se Predmetne čestice nemaju neposredan pristup. 



zahtjev i pod br.143 

15. 23.4.2019. MIRJANA 

IVANUŠEVIĆ 

Zahtjev za uvrštenje k.č. 3867 I 3868 

k.o.Viškovo u građevinsko područje.  

Ne prihvaća se Nije moguće prihvatiti prijedlog zbog zakonskih 

ograničenja mogućnosti proširenja građevinskih 

područja. Naime, Zakonom o prostornom 

uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18) širenje 

građevinskog područja dozvoljeno je samo 

ukoliko je to područje izgrađeno 50% ili više. 

Građevinsko područje naselja Milohni ne 

ispunjava navedeni uvjet.  

16. 23.4.2019. MILAN VOJVODIĆ Zahtjev za uvrštenje k.č. 2087/1 k.o.Viškovo u 

građevinsko područje.  

Ne prihvaća se Nije moguće prihvatiti prijedlog proširenja. Ne 

planira se širenje građevinskog područja naselja 

N6-2 na predmetno područje. U skladu s 

Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih 

nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom 

planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 

36/85 i 42/86) linearna naselja ne mogu se 

kontinuirano širiti više od 3 km. Potrebno je 

između naselja ostaviti obavezan prazan prostor 

širine najmanje 300 m. Prihvaćanjem zahtjeva i 

uvrštenjem predmetnih čestica u građevinsko 

područje, te daljnjim širenjem građevinskog 

područja naselja N6-2 u tom smjeru, povezala bi 

se građevinska područja naselja N3-2, N6-1 i N6-

2 u jedno naselje koje je veće od dozvoljene 

dužine bez potrebnog razmaka 

 



17. 23.4.2019. LIZA LUČIĆ Zahtjev za uvrštenje k.č. 1001 k.o.Viškovo u 

građevinsko područje.  

Ne prihvaća se Predmetna čestica nije neposredno uz 

građevinsko područje naselja 

18. 23.4.2019. BOJANA ŠIROLA Zahtjev za uvrštenje k.č. 994/1, 994/5, 1000/1 i 

993 k.o.Viškovo u građevinsko područje. 

Detaljnije obrazložena primjedba u zahtjevu 

br.133 

Djelomično se 

prihvaća  

Dio čestice priključen je građevinskom području 

naselja. Zbog zakonskih mogućnosti proširenja 

građevinskih područja (ograničen je maksimum) 

nije moguće prihvatiti ukupnu predloženu 

površinu.  

19. 23.4.2019. ALEKSANDRA 

ĆUIĆ 

Zahtjev za uvrštenje k.č. 3299 i cijele k.č. 3470 

k.o.Marčelji u građevinsko područje. 

Ne prihvaća se Širenje i formiranje građevinskih područja na 

predmetnim česticama nije u skladu s ciljevima 

očuvanja prirodnih vrijednosti. 

20. 23.4.2019. IRIS UDOVIĆ Zahtjev za uvrštenje k.č. 2250, 2251, 2252, 

2253 k.o.Viškovo u građevinsko područje. 

Ne prihvaća se Nije moguće prihvatiti prijedlog proširenja. Ne 

planira se širenje građevinskog područja naselja 

N6-1 na predmetno područje. U skladu s 

Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih 

nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom 

planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 

36/85 i 42/86) linearna naselja ne mogu se 

kontinuirano širiti više od 3 km. Potrebno je 

između naselja ostaviti obavezan prazan prostor 

širine najmanje 300 m. Prihvaćanjem zahtjeva i 

uvrštenjem predmetnih čestica u građevinsko 

područje, te daljnjim širenjem građevinskog 

područja naselja N6-1 u tom smjeru, povezala bi 

se građevinska područja naselja N3-2, N6-1 i N6-

2 u jedno naselje koje je veće od dozvoljene 

dužine bez potrebnog razmaka. 



21. 24.4.2019. JOSIP SUŠANJ Zahtjev za uvrštenje k.č. 4257/1 k.o.Viškovo u 

građevinsko područje. 

Ne prihvaća se Nije moguće prihvatiti prijedlog zbog zakonskih 

ograničenja mogućnosti proširenja građevinskih 

područja. Naime, Zakonom o prostornom 

uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18) širenje 

građevinskog područja dozvoljeno je samo 

ukoliko je to područje izgrađeno 50% ili više. 

Građevinsko područje naselja Milohni ne 

ispunjava navedeni uvjet.  

22. 24.4.2019. TATJANA SIMČIĆ 1.) Zahtjev za uvrštenje k.č. 3393, 3394, 3395 

k.o.Marčelji u građevinsko područje 2.) Zahtjev 

za uvrštenje k.č. 277 k.o. Viškovo u građevinsko 

područje 

Ne prihvaća se 1.) Predmetne čestice nemaju neposredan 

pristup 2.) Nije moguće prihvatiti prijedlog 

proširenja. Ne planira se širenje građevinskog 

područja naselja N6-1 na predmetno područje. U 

skladu s Pravilnikom o mjerama zaštite od 

elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u 

prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN 

29/83, 36/85 i 42/86) linearna naselja ne mogu 

se kontinuirano širiti više od 3 km. Potrebno je 

između naselja ostaviti obavezan prazan prostor 

širine najmanje 300 m. Prihvaćanjem zahtjeva i 

uvrštenjem predmetnih čestica u građevinsko 

područje, te daljnjim širenjem građevinskog 

područja naselja N6-2 u tom smjeru, povezala bi 

se građevinska područja naselja N3-2, N6-1 i N6-

2 u jedno naselje koje je veće od dozvoljene 

dužine bez potrebnog razmaka. 

23. 24.4.2019. GORANKA 

MIKULIČIĆ 

Zahtjev za uvrštenje k.č. 382, 383 423 

k.o.Viškovo u građevinsko područje 

Ne prihvaća se Čestice 382 i 383 nisu neposredno uz 

građevinsko područje naselja te nemaju 



neposredan pristup. K.č. 423 nema dovoljnu 

površinu za formiranje građevne čestice, a nema 

niti neposredan pristup.  

24. 24.4.2019. DAVORIN ŠIROLA Zahtjev za uvrštenje k.č. 4153/1 k.o.Marčelji u 

građevinsko područje 

Ne prihvaća se Predmetna čestica nije neposredno uz 

građevinsko područje. 
DINKO ŠIROLA 

25. 24.4.2019. DAMIR KEŠKIĆ 1.) Zahtjev za uvrštenje cijele  k.č. 3783 i 

3784/1 k.o.Marčelji u građevinsko područje 

Djelomično se 

prihvaća 

Dio čestice priključen je građevinskom području 

naselja. Zbog zakonskih mogućnosti proširenja 

građevinskih područja (ograničen je maksimum) 

nije moguće prihvatiti ukupnu predloženu 

površinu.  

26. 24.4.2019. ALENKA TUHTAN Zahtjev za uvrštenje cijelih k.č. 2645 i 2646 

k.o.Marčelji u građevinsko područje 

Ne prihvaća se Čestice nisu uvrštene u građevinsko područje 

naselja jer ne čine cjelinu s postojećim 

građevinskim područjem. Upitna je opravdanost 

širenja građevinskog područja na preostali 

središnji neizgrađeni dio na predmetnom 

predjelu. 

27. 25.4.2019. ESAD BAJRIĆ Zahtjev za uvrštenje k.č. 1282/8 k.o.Viškovo u 

građevinsko područje 

Ne prihvaća se Predmetna čestica nije neposredno uz 

građevinsko područje 

28. 25.4.2019. PERO DANKIĆ Zahtjev za uvrštenje k.č. 2518/4, 2518/3, 

2518/5, 2518/1, 2518/6 k.o.Viškovo u 

građevinsko područje. Navodi da su na 

predmetnim česticama imali lokacijske dozvole. 

Ne prihvaća se Formiranje i širenje građevinskog područja na 

predmetnom području nije u skladu s ciljevima 

zaštite prirodnih vrijednosti. 



29. 29.4.2019. SLAVICA PAULIĆ Zahtjev za uvrštenje k.č.2136, 2137, 2138, 675, 

781 k.o.Viškovo u građevinsko područje. 

Ne prihvaća se Čestice 675 i 781 udaljene su od građevinskih 

područja i nemaju neposredan pristup. 

Formiranje i širenje građevinskih područja na 

dijelu na kojem se nalaze k.č. 2136, 2137, 2138 

nije u skladu s ciljevima očuvanja prirodnih 

vrijednosti. 

 

30. 29.4.2019. RADOJKA JUGO Zahtjev za uvrštenje k.č.3516, 3247 k.o.Marčelji 

u građevinsko područje. 

Ne prihvaća se Čestice ne čine cjelinu s postojećim 

građevinskim područjem. 

 

31. 29.4.2019. RAJKO PUŠKARIĆ Zahtjev za uvrštenje k.č.1072 i 1073 k.o.Viškovo 

u uređeni dio neizgrađenog građevinskog 

područja. K.č. 1073 nalazi se već u 

neizgrađenom, neuređenom dijelu 

građevinskog područja.  

Ne prihvaća se Neuređeni dio građevinskog područja naselja 

određen je na način da obuhvaća širu cjelinu 

kako bi se prostor sačuvao i omogućilo da se 

urbanističkim planom kvalitetno isplanira i 

opremi. Zbog zakonskih mogućnosti proširenja 

građevinskih područja (ograničen je maksimum), 

nije moguće prihvatiti ukupnu predloženu 

površinu uvrštenja u građevinsko područje. 

 

 

 

 

 



c) SUDIONICI U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI POSEBNOM OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI 

 

R.BR. DATUM ZAPRIMANJA ZAHTJEV ODGOVOR 
OBRAZLOŽENJE ODGOVORA                                                               

(RAZLOZI NEPRIHVAĆANJA, NAPOMENE I SL.) 

1. HEP a.) U odredbama za provođenje, članak 139, 

stavak 2, na kraju treba dodati sljedeći 

tekst:"..,a iznimno se mogu graditi samo linijske 

građevine po javnim površinama prema 

odredbama ovog plana(uz suglasnost općine)."  

b.)U odredbama za provođenje, članak 122, 

stavak 1 , crtica 8, treba brisati riječ 

"trafostanica" zbog ponavljanja jer je isto 

definirano i u članku 139. 

Djelomično se 

prihvaća   

a.) Gradnja u neizgrađenim dijelovima 

građevinskog područja nije moguća 

neposrednom provedbom Plana zbog važećih 

zakonskih okvira te iz navedenog razloga nije 

moguće propisivanje iznimke. 

b.) Prihvaća se 

2. HRVATSKE CESTE Zahtjev da se Planom uskladi kategorizacija 

državne ceste Čvorište Marčelji(nova A7) - 

Viškovo- čvorište Rujevica (A7) sa Odlukom o 

razvrstaju javnih cesta (NN 103/18) 

Ne prihvaća se Planom se određuje značaj prometnice odnosno 

njezina planska kategorija sukladno ulozi u 

prometnoj mreži, a predmetna cesta je i planom 

više razine (PP PGŽ) određena kao državna 

cesta. 

3. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Zahtjev da se Plan prije donošenja dostavi na 

mišljenje Ministarstvu. 

Ne prihvaća se Traženi postupak nije u skladu sa Zakonom o 

prostornom uređenju. 

4. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 

PRIMORSKO-GORANSKE 

ŽUPANIJE 

1.) Zahtjev da se planom ceste označavaju i ne 

planiraju prema kategorizaciji jer je ona 

utvrđena Uredbom o mjerilima za 

razvrstavanje javnih cesta te važećoj Odluci o 

razvrstavanju javnih cesta. 

Djelomično se 

prihvaća   

1.) Ne prihvaća se - Planom se određuje značaj 

prometnice odnosno njezina planska kategorija 

sukladno ulozi u prometnoj mreži. 

2.) Ne prihvaća se - Nije predmet Plana. 

Navedeno je utvrđeno već posebnim propisom, 



2.) U segmentu javnog prijevoza navesti 

obavezu formiranja autobusnih ugibališta. 

3.) Zahtjev da se planom ne definira visina 

potpornih zidova, usjeka i nasipa, nagibi jer su 

iste određene posebnim propisima. 

4.) Zahtjev da se širina nogostupa odredi 

veličinom od 160 cm obostrano za lokacije gdje 

ima prostora, a za ostale da se propiše 

minimalna širina. 

važećim Pravilnikom o autobusnim stajalištima 

gdje se u članku 6., stavku 2. navodi da se 

autobusna stajališta na državnim i županijskim 

cestama moraju  graditi odnosno smještati na 

desnoj strani izvan kolnika postojeće javne 

ceste. 

3.) Prihvaća se. 

4.) Prihvaća se. 

5. KD VODOVOD I KANALIZACIJA 

d.o.o. Rijeka 

1.) U kartografskom prikazu prikazati postojeće 

i planirano stanje. 

2.) Uskladiti važeće zakonske propise. 

3.) Zahtjev za izuzimanjem planirane VS Pogled 

(Rošca) s pripadajućim cjevovodima. 

4.) Umjesto VK(vodna komora) Marčelji koristiti 

naziv sabirni bazen. 

5.) Promijeniti naziv VS Mariščina u VS Pećinica. 

6.) Tlačni cjevovod CS Marčelji do VS Pogled 

kao i VS Pogled - ne planirati. 

7.) Navesti kapacitete VS. 

8.) Navesti približnu visinsku kotu VS Marinići. 

Djelomično se 

prihvaća   

1.) Ne prihvaća se - Planom se u njegovom 

grafičkom dijelu prikazuje konačno planirano 

stanje iz razloga jer je postojeće stanje,  tijekom 

provedbe Plana, od vremena donošenja 

predmetnog plana promjenjive kategorije. 

2.) Ne prihvaća se - Nejasna primjedba. 

3.) Prihvaća se. 

4.) Prihvaća se. 

5.) Prihvaća se. 

6.) Prihvaća se. 

7.) Prihvaća se. 

8.) Prihvaća se. 

 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































