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1. PODACI IZ JAVNE RASPRAVE 

1.1. Opći podaci o tijeku javne rasprave 
 

Općinski načelnik Općine Matulji je na temelju čl. 95. st 2. Zakona o prostornom 
uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) donio Zaključak o 
utvrđivanju Prijedloga IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji za 
drugu ponovnu javnu raspravu (KLASA:350-02/18-01/0005 URBROJ:2156/04-03-02-2-
20-0794 od 04. studenog 2020. godine). 

Druga ponovna Javna rasprava o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Matulji provedena je u razdoblju od 12.11.2020. do 19.11.2020. 
godine. 

 

1.2. Podaci iz objave javne rasprave 
 

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 
153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) nositelj izrade Plana objavio je drugu ponovnu 
javnu raspravu o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Matulji i to: 

 
- u dnevnom tisku „Novi list“ dana 05.11.2020. godine 
- na mrežnim stranicama Općine Matulji (www.matulji.hr) 04.11.2020.godine 
- na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne  
  imovine (www.mgipu.hr) 04.11.2020.godine. 
 

1.3. Javni uvid 
 

Druga ponovna javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Matulji trajala je od 12.11.2020. do 19.11.2020. godine. 

Javni uvid u Prijedlog Plana bio je omogućen tijekom javne rasprave u suterenu 
zgrade Općinske uprave Općine Matulji, Trg m. Tita 11, Matulji u uredovno vrijeme za 
prijem stranaka (ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak: 9:00 - 11:00 i utorak 12:30 - 16:30) 
te na mrežnim stranicama Općine Matulji. 

Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na prijedlog Plana za vrijeme javne rasprave 
mogla su se iskazati na slijedeći način:  

- upisivanjem u Knjigu primjedbi koja se nalazila izložena uz Prijedlog Plana na 
mjestu javnog uvida,  

-    unošenjem u Zapisnik o javnom izlaganju, te  
-    upućivanjem u pisanom obliku na adresu: Općine Matulji, Trg m.Tita 11, 51211 
     Matulji.  
     

Rok za dostavu pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog IV. izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji bio je 19. studenog 2020. 

 
Pregled svih primjedbi s odgovorima na njih iskazan je tablično u tekstu. Ukupno 

je u propisanom roku zaprimljeno i u ovom Izvješću obrađeno jedanaest (11) 
očitovanja/mišljenja/primjedbi.  

  



REKAPITULACIJA 

očitovanja 
sudionika  

koji su 
pozvani  

posebnom 
obavijesti 

prihvaćena  
mišljenja, 
prijedlozi i 
primjedbe  

djelomično 
prihvaćena  
mišljenja, 
prijedlozi i 
primjedbe 

mišljenja, 
prijedlozi i 

primjedbe koji  
nisu prihvaćeni 

ukupno  
mišljenja, prijedlozi i 

primjedbe koji su 
djelomično 

prihvaćeni ili nisu 
prihvaćeni 

mišljenja, 
prijedlozi i 

primjedbe koji  
nisu 

razmatrani 

ukupno  
mišljenja, 
prijedlozi i 
primjedbe 

 (+) (-/+) (-) (-/+) i  (-) (/)   

2 2 0 1 1 8 11 

 

 

1.4. Javno izlaganje 
 
Javno izlaganje o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Matulji bilo je održano 16. studenog 2020. godine s početkom u 17:00 sati u 
prostoru ulaza Školske sportske dvorane Matulji, Šetalište Drage Gervaisa 2/A. O javnom 
izlaganju sastavljen je zapisnik koji je sastavni dio ovog izvješća uz popis prisutnih na 
javnom izlaganju. 

  



2. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI POSEBNOM 
OBAVIJESTI  

 

Prema odredbama članka 97. Zakona o prostornom uređenju nositelj izrade Plana je uz 
objavu druge ponovne javne rasprave dostavio i posebnu pisanu obavijest (KLASA: 350-
02/18-01/0005 URBROJ: 2156/04-03-02-2-20-0796 od 05. studenog 2020.) sljedećim 
sudionicima:  
 

1. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski 

odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka, 
2. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU PRIMORSKO-GORANSKA, 

Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Fiorella la Guardia 13, 51000 

Rijeka, 
3. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, RAVNATELJSTVO CIVILNE 

ZAŠTITE, PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE RIJEKA, Riva 10, 51000 Rijeka, 
4. HEP - ODS d.o.o., ELEKTROPRIMORJE RIJEKA, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka, 
5. HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o. (HOPS), Marinčićeva 

3, 51211 Matulji, 
6. HRVATSKE CESTE, Poslovna jedinica Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka, 
7. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka, 
8. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, 

graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10, 51000 Rijeka, 
9. HEP - ODS d.o.o., Varljenska cesta 9, 51410 Opatija, 
10. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, 

HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb, 
11. KOMUNALAC d.o.o., Jurdani 50/b, 51213 Jurdani, 
12. LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Jurdani 50/b, 51213 Jurdani, 
13. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure 

Šporera 3, 51000 Rijeka, 
14. AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d., Širolina 4, 10000 Zagreb, 
15. HRVATSKE ŠUME d.o.o., Uprava šuma, Podružnica Buzet, Naselje Goričica 2, 

52420 Buzet, 
16. PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88A, 10000 Zagreb, 
17. ENERGO d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka, 
18. HŽ INFRASTRUKTURA, Ulica Antuna Mihanovića 12, 10000 Zagreb, 
19. JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PGŽ, Splitska 2/II, 

51000 Rijeka, 
20. BINA-ISTRA d.d., Poslovna jedinica Zagreb, Savska cesta 106, 10000 Zagreb, 
21. MJESNI ODBOR BRDCE, 
22. MJESNI ODBOR BREGI,  
23. MJESNI ODBOR FRANČIĆI,  
24. MJESNI ODBOR JURDANI,  
25. MJESNI ODBOR JURDANIĆI,  
26. MJESNI ODBOR JUŠIĆI-CENTAR,  
27. MJESNI ODBOR KUĆELI,  
28. MJESNI ODBOR LIPA,  
29. MJESNI ODBOR MUNE,  
30. MJESNI ODBOR PASJAK,  



31. MJESNI ODBOR PRINCIPI,  
32. MJESNI ODBOR PUŽEV KOMUN,  
33. MJESNI ODBOR RUKAVAC,   
34. MJESNI ODBOR ŠAPJANE,  
35. MJESNI ODBOR ŠMOGORI-RADETIĆI,  
36. MJESNI ODBOR TRTNI-OSOJNAKI,  
37. MJESNI ODBOR VELI BRGUD,  
38. MJESNI ODBOR VLAHOV BREG,  
39. MJESNI ODBOR ZVONEĆA,  
40. MJESNI ODBOR ŽEJANE,  
41. MJESNI ODBOR MIHOTIĆI 

 

 

 



Broj 
primjedbe/ 
očitovanja 

Urudžbeni broj 
zaprimanja primjedbe 

Naziv/ ime i 
prezime 
podnositelja 

Sadržaj primjedbe Odgovor na primjedbu 

 I.  PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI UPISANI U KNJIGU PRIMJEDBI  

1. 

  Antonio Repanić Predlagatelj podnosi prigovor na prijedlog plana za drugu ponovnu javnu raspravu: 
1. Traži da se na parceli 2193 k.o. Matulji izmjene uvjeti gradnje - izgradivost objekta sa 
P+1 na P+2 kako je bilo nekad jer sve kuće u nizu i okolici imaju te uvjete gradnje, a na 
takav način se stvara stambeno prostorna cjelina, a ne uvažava se pogodovanje 
prijateljima i stranačkim istomišljenicima. 
2. Ne slaže se s ciljem ove izmjene PPUO Matulji jer se bez potrebe povećavaju 
građevinska područja, a postojeća infrastruktura (kao što su putevi, pristupi, 

zbrinjavanja kišnice) nije napravljena i regulirana na adekvatan način te se dovodi ljude 
u opasnost. Želi podcrtati da je situacija kritična i da ova infrastruktura ne omogućava 
kvalitetan život na ovu izgrađenost, a kamoli za proširenje građevinskih područja. Traži 
da se građevinska područja smanje, a ne povećavaju jer je očigledno da se društveni, 
javni interes zanemaruje u korist osobnog jer ako se prošetate Općinom uvidjeti ćete da 
je sve ostavljeno stihiji, sve je zbrda zdola, da bi se privatno neko bogatio te 
omogućavalo partijskim prijateljima protuzakonite intervencije u prostoru, a to se sve 
dešava zbog nerada uprave koja ne može kontrolirati ni postojeća građevinska 
područja. Proširenjem područja gradnje stvorit će se još veći nered u prostoru. Smatra 
da je prijedlog kaotičan, ne služi razvoju već privatnim interesima te predlaže da se ne 
prihvati te da se inzistira na smanjenju građevinskih područja te povećanju zelenih 

površina pogotovu u centru Općine tj. na području k.o. Matulji koje fale i ne postoje 
(sve je betonirano, što pokazuje nepostojanje ideje u upravi Općine Matulji). Još 
jednom želi podcrtati da je najveći problem sigurnost (prometna, protupožarna, 
ekološka, zdravstvena …) koja ne postoji, a najveći nosioc ove nesigurnosti i opasnosti je 
neadekvatna infrastruktura koja je ovakva zbog nerada i neznanja uprave Općine 
Matulji koja u biti ne kontrolira situaciju u Općini već suprotno odgovorna je za 
postojeći kaos.   

(/) Ne razmatra se. 
 
Sukladno čl. 104. st. (3) Zakona o prostornom uređenju, nova mišljenja, 
prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se 
podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u 
odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni. 
 

Sukladno Odluci o izradi, ovom izmjenom i dopunom nisu mijenjani uvjeti 
za izgradnju građevina u naselju, uključujući i najveći dopušteni broj etaža 
te se nije mijenjao izmijenjenim prijedlogom plana (koji je bio na 
ponovnoj javnoj raspravi od 06. listopada do 13. listopada 2020. g.) u 
odnosu na prijedlog plana (koji je bio na javnoj raspravi od 08. lipnja do 
23. lipnja 2020. g.). Sukladno tome, primjedba se ne razmatra. 
 
Povećanje građevinskih područja je jedan od ciljeva donesenih Odlukom 
o izradi Plana, sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i 
uvjetima iz Prostornog plana Primorsko-goranske županije. 
 

Prostornim planom uređenja planira se infrastruktura višeg ranga, a 
mreža infrastrukture u funkciji naselja utvrđuje se urbanističkim planom 
uređenja. 

II.  PISANE PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI DOSTAVLJENI NOSITELJU IZRADE PLANA   

2. 

Klasa: 350-02/18-
01/0005, 

Ur. broj: 015-20-0799 
od 13.11.2020. 

Vita Hrunčev Predlagateljica upućuje prigovor na prijedlog IV. Izmjena i dopuna PPUO Matulji izlagan 
u lipnju i listopadu 2020. godine te koji se izlaže na drugoj ponovnoj javnoj raspravi u 

periodu od 12.-19.11.2020. godine. Budući je u posjedu k.č. 591, 592 i 593 k.o. Lipa koje 
su trenutno izvan građevinskog područja Rupa kako u prethodnom planu tako i u 
novom predloženom planu (budući je samo manji dio istih okarakteriziranih kao 
građevinsko zemljište) ovim putem inzistira da se ovo pismeno tretira kao prigovor i da 
se pozitivnim ocjeni njen zahtjev za promjenom naravi zemljišta kao u cijelosti osnovan. 
Naime, u potpunosti je zadovoljen uvjet za kojeg se predviđa zakonska regulativa, a riječ 
je o zadovoljenom postotku izgrađenosti navedenog područja. Slijedom navedenog, a 
kumulacijom zakonskih uvjeta moli preispitivanje ovog zahtjeva te pozitivnu ocjenu 
istog. 

(/) Ne razmatra se. 
 

Sukladno čl. 104. st. (3) Zakona o prostornom uređenju, nova mišljenja, 
prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se 
podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u 
odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni. 
 
U odnosu na predmetne čestice, izmijenjeni prijedlog plana (koji je bio na 
drugoj ponovnoj javnoj raspravi od 12. studenog do 19. studenog 2020. 
g.) nije se mijenjao u odnosu na prijedlog plana (koji je bio na ponovnoj 
javnoj raspravi od 06. listopada do 13. listopada 2020. g.) pa se primjedba 
ne razmatra. 

3. 
Klasa: 350-02/18-

01/0005, 

Mirjana Bojović Predlagateljica koja je vlasnica k.č. 100/1, 109, 107/1, 107/2, 107/3 i 107/4 k.o. Mihotići 

upućuje žalbu na prijedlog prostornog plana. Svjesna je da sve navedene parcele ne 

(/) Ne razmatra se. 

 



Broj 
primjedbe/ 
očitovanja 

Urudžbeni broj 
zaprimanja primjedbe 

Naziv/ ime i 
prezime 
podnositelja 

Sadržaj primjedbe Odgovor na primjedbu 

Ur. broj: 015-20-0801 
od 16.11.2020. 

mogu ući u građevinsko područje te traži da se barem južne parcele koje se nalaze uz 
novo predloženu granicu uvrste (107/1, 109 i susjedova 108 s kojom čine cjelinu). 

Sukladno čl. 104. st. (3) Zakona o prostornom uređenju, nova mišljenja, 
prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se 
podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u 
odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni. 
 
U odnosu na predmetne čestice, izmijenjeni prijedlog plana (koji je bio na 
drugoj ponovnoj javnoj raspravi od 12. studenog do 19. studenog 2020. 
g.) nije se mijenjao u odnosu na prijedlog plana (koji je bio na ponovnoj 
javnoj raspravi od 06. listopada do 13. listopada 2020. g.) pa se primjedba 

ne razmatra. 

4. 

Klasa: 350-02/18-
01/0005, 
Ur. broj: 015-20-0802 
od 16.11.2020. 

Boris Kinkela Uvidom u ponovljenu javnu raspravu vidi da mu je prihvaćen zahtjev u kojem traži 
korekciju od 200 m2, ali grafički opet nije ispravno to učinjeno te nedostaje oko 100 m2.  

(-) Ne prihvaća se. 
 
Predlagatelju je u građevinsko područje naselja uvršteno točno 1473,77 
m2, izmjereno preciznim alatom u Autocadu. 

5. 

Klasa: 350-02/18-
01/0005, 
Ur. broj: 015-20-0805 
od 19.11.2020. 

Zdenka i Stiven 
Uković 

Predlagatelji su vlasnici k.č. 8, 12 i 13 k.o. Žejane te mole da se k.č. 12 i 13 k.o. Žejane 
stave u građevinsko područje budući da čine jednu cjelinu. 

(/) Ne razmatra se. 
 
Sukladno čl. 104. st. (3) Zakona o prostornom uređenju, nova mišljenja, 
prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se 
podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u 
odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni. 

 
U odnosu na predmetne čestice, izmijenjeni prijedlog plana (koji je bio na 
drugoj ponovnoj javnoj raspravi od 12. studenog do 19. studenog 2020. 
g.) nije se mijenjao u odnosu na prijedlog plana (koji je bio na ponovnoj 
javnoj raspravi od 06. listopada do 13. listopada 2020. g.) pa se primjedba 
ne razmatra. 

6. 

Klasa: 350-02/18-
01/0005, 
Ur. broj: 015-20-0806 
od 19.11.2020. 

Marija Štemberger Predlagateljica ima prigovor na prijedlog PPUO Matulji koji se odnosi na njenu k.č. 512 
k.o. Mihotići. Njena čestica koja se vodila po staroj oznaci k.č. 787/1 k.o. Mihotići imala 
je najveći dio zemljišta u m2 kao građevinsko zemljište, a jedan mali dio zemljišta u m2 
bio označen zelenim pojasom. Prilikom pregleda sadašnjeg prijedloga prostornog plana 
uočila je da je njena k.č. 512 k.o. Mihotići obuhvaćena u zeleni pojas u cjelini. Moli da se 

navedena katastarska čestica vrati u građevinsko zemljište u cjelini budući su sve 
katastarske čestice okolo njene građevinske parcele. 

(/) Ne razmatra se. 
 
Sukladno čl. 104. st. (3) Zakona o prostornom uređenju, nova mišljenja, 
prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se 
podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u 

odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni. 
 
U odnosu na predmetne čestice, izmijenjeni prijedlog plana (koji je bio na 
drugoj ponovnoj javnoj raspravi od 12. studenog do 19. studenog 2020. 
g.) nije se mijenjao u odnosu na prijedlog plana (koji je bio na ponovnoj 
javnoj raspravi od 06. listopada do 13. listopada 2020. g.) pa se primjedba 
ne razmatra. 

7. 

Klasa: 350-02/18-
01/0005, 
Ur. broj: 015-20-0807 
od 19.11.2020. 

Žarko Dukić 
Vesna Dukić 

Predlagatelji mole da im se k.č. 722/1 k.o. Mune prenamjeni u građevinsko zemljište. (/) Ne razmatra se. 
 
Sukladno čl. 104. st. (3) Zakona o prostornom uređenju, nova mišljenja, 
prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se 

podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u 



Broj 
primjedbe/ 
očitovanja 

Urudžbeni broj 
zaprimanja primjedbe 

Naziv/ ime i 
prezime 
podnositelja 

Sadržaj primjedbe Odgovor na primjedbu 

odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni. 
 
U odnosu na predmetne čestice, izmijenjeni prijedlog plana (koji je bio na 
drugoj ponovnoj javnoj raspravi od 12. studenog do 19. studenog 2020. 
g.) nije se mijenjao u odnosu na prijedlog plana (koji je bio na ponovnoj 
javnoj raspravi od 06. listopada do 13. listopada 2020. g.) pa se primjedba 
ne razmatra. 

8. 

Klasa: 350-02/18-

01/0005, 
Ur. broj: 015-20-0808 
od 19.11.2020. 

Milan Kinkela Predlagatelj je suvlasnik k.č. 95 k.o. Mihotići te moli da se dio k.č. 95 k.o. Mihotići koji 

po sadašnjem planu nije uvršten u građevinsko područje (označen na slikama u prilogu) 
uvrsti u građevno područje pa da cijela k.č. 95 k.o. Mihotići bude u građevinskom 
području i da zajedno sa susjednim katastarskim česticama tvori nekakvu smislenu 
površinu.  

(/) Ne razmatra se. 

 
Sukladno čl. 104. st. (3) Zakona o prostornom uređenju, nova mišljenja, 
prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se 
podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u 
odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni. 
 
U odnosu na predmetne čestice, izmijenjeni prijedlog plana (koji je bio na 
drugoj ponovnoj javnoj raspravi od 12. studenog do 19. studenog 2020. 
g.) nije se mijenjao u odnosu na prijedlog plana (koji je bio na ponovnoj 
javnoj raspravi od 06. listopada do 13. listopada 2020. g.) pa se primjedba 
ne razmatra. 

9. 

Klasa: 350-02/18-

01/0005, 
Ur. broj: 015-20-0809 
od 20.11.2020. 
(poslano mailom 
19.11.2020.) 

Velimir Podobnik Uvidom u prijedlog novog prostornog plana Općine Matulji vidio je da se planira 

proširenje građevinskog područja za mjesto Škalniški. Moli da se k.č. 2162/1 i 2163/1 
k.o. Puži koje su u njegovom vlasništvu također uvrste u građevinsko područje. Naime 
spomenute čestice omeđene su već postojećim i planiranim građevinskim česticama sa 
pripadajućom infrastrukturom. 

(/) Ne razmatra se. 

 
Sukladno čl. 104. st. (3) Zakona o prostornom uređenju, nova mišljenja, 
prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se 
podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u 
odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni. 
 

U odnosu na predmetne čestice, izmijenjeni prijedlog plana (koji je bio na 
drugoj ponovnoj javnoj raspravi od 12. studenog do 19. studenog 2020. 
g.) nije se mijenjao u odnosu na prijedlog plana (koji je bio na ponovnoj 
javnoj raspravi od 06. listopada do 13. listopada 2020. g.) pa se primjedba 
ne razmatra. 

III.  PISANA OČITOVANJA SUDIONIKA KOJI SU POZVANI POSEBNOM OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI DOSTAVLJENA NOSITELJU IZRADE PLANA  

10. 

Klasa: 350-02/18-
01/0005, 
Ur. broj: 376-20-0803 
od 16.11.2020. 

HŽ 
INFRASTRUKTURA 
Sektor za razvoj, 
pripremu i 
provedbu 
investicija i EU 
fondova 

Sukladno prethodnom očitovanju od 13.10.2020. godine u sklopu ponovne javne 
rasprave o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna PPUO Matulji, ističu da se na predmetnom 
području obuhvata Plana planira izgradnja drugog kolosijeka s uključenom 
rekonstrukcijom 
kolodvora Opatija - Matulji te je u tijeku izrada projektne 
dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i 
obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo - Rijeka - Jurdani: ugovor je potpisan sa 
zajednicom ponuditelja Institut IGH d.d. i Granova d.o.o. Za projekt je ishođena 
Lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/19-01/000099, URBROJ: 531-06-2-1-19-0015 od 

29.11.2019. godine te je potrebno u poglavlju 3.5.1.2. Željeznički promet pozvati se na 

(+) Prihvaća se. 
 
Plan je usklađen s dostavljenom dokumentacijom (CD dostavljen s 
dopisom pod brojem i znakom HŽ-a: 6558/19, M.H. od 20.08.2019.), uz 
napomenu da nakon navedenog datuma nije dostavljena nikakva nova 
projetkna dokumentacija. 



Broj 
primjedbe/ 
očitovanja 

Urudžbeni broj 
zaprimanja primjedbe 

Naziv/ ime i 
prezime 
podnositelja 

Sadržaj primjedbe Odgovor na primjedbu 

Idejni projekt, a ne Studiju okvirnih mogućnosti. 
Napominju da je u dokumentu potrebno ispravno napisati nazive vezano uz željeznički 
promet; upravitelj je HŽ Infrastruktura d.o.o., prijevoznici su HŽ Putnički prijevoz d.o.o., 
HŽ Cargo d.o.o. uz napomenu da željeznicom prometuju i strani prijevoznici. Također u 
tekstualnom dijelu potrebno je ispraviti tekst kod naziva pruge; pruga za međunarodni 
promet Rijeka - Šapjane - Državna granica - (Ilirska Bistrica), oznake M203, a sukladno 
Odluci o razvrstavanju pruga (NN 3/14, 72/17) te je potrebno zamijeniti riječ „stanica“ u 
„kolodvor“ u svojstvu naziva službenog mjesta odnosno željezničkog kolodvora. 
Temeljem dostavljenih podloga u grafičkom dijelu uočeni su 

doticaji granice obuhvata Plana te granica planiranog zahvata 
Projekta izgradnje drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na 
dionici željezničke pruge Škrljevo - Rijeka - Jurdani. Kako bi se ponovno kvalitetno 
provjerile granice prometnih koridora (ceste i željeznice), potrebno im je dostaviti 
podloge u dwg formatu.  

11. 

Klasa: 350-02/18-
01/0005, 
Ur. broj: 378-20-0804 
od 17.11.2020. 

HAKOM Uvidom u dostavljeni prijedlog IV. Izmjene i dopune PPUO Matulji za drugu ponovnu 
javnu raspravu potvrđuju da na prijedlog nemaju primjedbi.  

(+) Prihvaća se. 

 

  









5. PRESLIKE PRILOGA KOJI SU SASTAVNI DIO IZVJEŠĆA O JAVNOJ RASPRAVI 

- Zaključak Općinskog načelnika o upućivanju prijedloga plana na drugu ponovnu 
javnu raspravu 

- Objava druge ponovne javne rasprave 
- Preslika objave javnog uvida iz dnevnog tiska - Novi list 05.11.2020. 
- Preslika objave javnog uvida s mrežne stranice Općine Matulji 04.11.2020. 
- Preslika objave javnog uvida s mrežne stranice Ministarstva prostornoga uređenja, 

graditeljstva i državne imovine 04.11.2020. 
- Posebna obavijest o drugoj ponovnoj javnoj raspravi s popisom pozvanih sudionika 
- Preslika očitovanja po posebnoj obavijesti na prijedlog plana 
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OPĆINA MATULJI 
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

KLASA:   350-02/18-01/0005  
URBROJ: 2156/04-03-02-2-20-0795 
Matulji, 04.11.2020. 

 
 
 
 

Na temelju članka 96. i članka 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 

65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Općinskog načelnika o utvrđivanju Prijedloga IV. Izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji za drugu ponovnu javnu raspravu (KLASA: 350-
02/18-01/0005, URBROJ: 2156-04-03-02-2-20-0794) od 04. studenog 2020. godine, nositelj izrade 

Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji objavljuje:  
 

DRUGU PONOVNU JAVNU RASPRAVU 
o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji 

 
 

1. Druga ponovna javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Matulji provest će se u trajanju od 8 dana u razdoblju od 12. studenog 2020. do 19. 

studenog 2020. godine uz pridržavanje preporuka nadležnih Stožera civilne zaštite glede mjera 

zaštite od pandemije koronavirusa.  
 

2. Javni uvid u elaborat Prijedloga IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Matulji za drugu ponovnu javnu raspravu moći će se izvršiti svakog radnog dana u suterenu 

zgrade Općinske uprave Općine Matulji, Trg m. Tita 11, Matulji u uredovno vrijeme za prijem 

stranaka (ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak: 9:00 – 11:00 i utorak 12:30 - 16:30) te na 

mrežnim stranicama Općine Matulji - www.matulji.hr.  
 

3. Javno izlaganje održat će se 16. studenog 2020. godine (ponedjeljak) u 17:00 sati u prostoru 

ulaza Školske sportske dvorane Matulji, Šetalište Drage Gervaisa 2/A. 
 

4. Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se 

podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na ponovni 

prijedlog plana (koji je bio na ponovnoj javnoj raspravi od 06. listopada do 13. listopada 2020. 

godine) izmijenjeni, zaključno s 19. studenim 2020. godine i to na sljedeći način: 
- upisom u knjigu primjedbi, 
- postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja, 
- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i 
- upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi nositelju izrade Plana, na adresu Općina 

Matulji, Trg m. Tita 11, 51211 Matulji. 
 

5. Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, 

neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. 
 

 
                                                                                              Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji 

http://www.matulji.hr/




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 












