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IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI 

 OBRAZLOŽENJE PROVEDENE PROCEDURE 1.

Temeljem članka 102. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18 i 
39/19), Općina Čavle kao nositelj izrade Izmjena i dopuna prostornog plana provela je javnu 
raspravu o Prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle. 

Javna rasprava objavljenja je: 
- u „Novom listu“ od 26. svibnja 2019. godine, 
- na mrežnoj stranici Općine čavle (www.cavle.hr, 21. svibnja 2019. godine), 
- na mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, 21. svibnja 2019. godine, 
- na oglasnoj ploči Općine Čavle, 
- neposrednim pozivom - javnopravnim tijelima upućena je posebna pisana obavijest. 

Javni uvid u Prijedlog VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle trajao je od 3. do 
18. lipnja 2019. godine. Javni uvid mogao se izvršiti u prostoru općinske uprave Općine Čavle, 
Čavja 31, Čavle, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 sati. 

Javno izlaganje o Prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle održano 
je 5. lipnja 2019. godine u 13,00 sati u prostoru općinske uprave Općine Čavle, Čavja 31 u Čavlima. 

Primjedbe su se mogle dostaviti pisanim putem ili urudžbirati tijekom trajanja javne rasprave. U 
roku utvrđenom u objavi javne rasprave podnesen je jedan dopis s primjedbama i prijedlozima. 
Izvan roka nisu pristigla očitovanja na prijedlog plana. U Izvješću o javnoj raspravi razmotrene su 
sve primjedbe zaprimljene unutar roka za dostavu primjedbi. 

Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspravi: 
1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo 

gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, Zagreb 
2. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevemog jadrana, Verdijeva 6, Rijeka 
3. Županijska uprava za ceste PGŽ, Nikole Tesle 9, Rijeka 
4. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Riva 10, Rijeka 
5. JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ, Splitska 2, Rijeka 

Na usmene prijedloge i primjedbe dane tijekom javnog izlaganja je i odgovoreno, a iste primjedbe i 
prijedlozi ponovljeni su u urudžbiranom dopisu na koje je u ovom izvješću također odgovoreno. 

Od pozvanih javnopravnih tijela posebnom obavijesti o javnoj raspravi tijekom trajanja javne 
rasprave svoje mišljenje dostavile su Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog 
Jadrana iz Rijeke. 

Pisano očitavanje u roku je dostavila sudionica u javnoj raspravi Gordana Pelčić. 

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka u ovom izvješću nije navedena privatna adresa 
podnositeljice zahtjeva, ali je ona uredno sadržana u urudžbiranom dopisu s primjedbama. 

Prijedlozi i primjedbe te traženje pojašnjenja u dostavljenom dopisu sudionika u javnoj raspravi su 
djelomično prihvaćeni, a u nastavku se navode razlozi neprihvaćanja. 
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 OBRAZLOŽENJE O OČITOVANJIMA, PRIJEDLOZIMA I PRIMJEDBAMA 2.

PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE DOSTAVLJENE OPĆINI ČAVLE 

REDNI 
BROJ PODNOSITELJ PRIMJEDBE  

RJEŠENJE 
PRIMJEDBE 

 

1.  Gordana Pelčić 
DJELOMIČNO SE 
PRIHVAĆA 

Zahtjev/Primjedba: 
1. U Novom listu izašao je oglas koji općenito navodi izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine 

Čavle te se na navedeno daju primjedbe: 
- nije preciziran uski predmet izmjene plana 
- pučanstvo je dovedeno u zabludu vezano uz predmet izmjene prostornog plan 
- zainteresirani se nisu mogli pripremiti za raspravu. 

2. Moli se precizirati vrste otpada. 
3. Daje se primjedba na planiranje reciklažnog dvorišta u vodozaštitnoj zoni. 
4. Koja je točno definicija „reciklažnog dvorišta“? 
5. Postoji li mogućnost „proširenja“ djelovanja reciklažnog dvorišta u budućnosti? 
6. Kolika je udaljenost reciklažnog dvorišta od kuća po prijedlogu ovog plana? 
7. Koliko je po zakonu potrebno udaljiti reciklažno dvorište od kuća? 
8. Koja je cijena reciklažnog dvorišta u projekciji Općine Čavle? 
9. Nisu dana mišljenja relevantnih službi koji bi dali mišljenje na utjecaj na okoliš, život i zdravlje stanovnika 

općine. 

Odgovori na primjedbe i postavljena pitanja: 
1. Odlukom o izradi VI. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Čavle (Službene novine Općine 

Čavle br. 3/19) utvrđen je razlog i cilj izrade izmjena i dopuna prostornog plana, a objava javne rasprave u 
dnevnom tisku provedena je sukladno Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 
114/18 i 39/19) stoga je primjedba neutemeljena. 

2. Daje se odgovor na postavljeni upit: U reciklažnom dvorištu se odvojeno prikupljaju i privremeno skladište 
manje količine posebnih vrsta otpada, a popis otpada kojeg je osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem 
dužna zaprimati utvrđen je u dodatku IV Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 117/17.). 

3. Primjedba se ne prihvaća. Prema Odluci o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u gradu Rijeci i slivu 
izvora u Bakarskom zaljevu (Službene novine Primorsko-goranske županije br.: 35/12, 31/13 i 39/14) u III. 
zoni sanitarne zaštite izvorišta vode za piće, u čijem obuhvatu je planirana lokacija reciklažnog dvorišta, 
nema ograničenja za njegovu gradnju. 

4. Daje se odgovor na postavljeno pitanje: Definicija reciklažnog dvorišta utvrđena je Zakonom o održivom 
gospodarenju otpadom (Narodne novine br. NN 94/13, 73/17 i 14/19) te glasi: »reciklažno dvorište« je 
nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih 
količina posebnih vrsta otpada. 

5. Daje se odgovor na postavljeno pitanje: Popis otpada kojeg je osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem 
dužna zaprimati utvrđuje se Pravilnikom o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 117/17.) dok je 
obveza uspostave reciklažnog dvorišta na općinskom području utvrđena Zakonom o održivom 
gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17 i 14/19). Izmjenom posebnih propisa postoji 
mogućnost povećanja/smanjenja opsega posebnih vrsta otpada koje se obvezno zaprimaju u reciklažnom 
dvorištu. 

6. Daje se odgovor na postavljeno pitanje: Ovim prostornim planom ne utvrđuje se udaljenost od drugih 
građevina već se za svaku građevinu u odnosu na njenu namjenu utvrđuje najmanja dozvoljena udaljenost 
od međa vlastite građevne čestice. Udaljenost površine u okviru građevne čestice na kojoj je moguće 
smještanje planirane složene građevine reciklažnog dvorišta (utvrđena je najmanjim dozvoljenim 
udaljenostima od međa građevne čestice i to 5 m od prometnice i 1,5 m od ostalih međa građevne čestice) 
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od najbliže izgrađene susjedne kuće (južno od planirane lokacije reciklažnog dvorišta) iznosi najmanje 12 m. 
7. Daje se odgovor na postavljeno pitanje: Zakonom o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 

65/17, 114/18 i 39/19) kao i Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. NN 94/13, 
73/17 i 14/19) nije utvrđena najmanja dozvoljena udaljenost reciklažnog dvorišta od drugih kuća. 

8. Navedeno nije predmet prostornog plana. Upit je potrebno postaviti Općini Čavle. 
9. U pripremi prijedloga izmjena i dopuna ovoga prostornog plana provedeni su svi zakonom propisani 

postupci izrade i donošenja prostornog plana, a među ostalim je od javnopravnih tijela zatražena dostava 
zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za potrebe izrade prostornog plana koji su se 
uzeli u obzir kod izrade nacrta prijedloga prostornog plana. Ujedno, prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata 
na okoliš (Narodne novine br. 61/14 i 3/17) gradnja reciklažnog dvorišta ne smatra se zahvatom za koji je 
obvezna procjena utjecaja zahvata na okoliš odnosno za koji se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja 
zahvata na okoliš. Ipak, s obzirom na obvezu utvrđenu Zakonom o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 80/13, 
153/13 - Zakon o gradnji, 78/15, 12/18, 118/18), Općina Čavle je prije donošenja Odluke o izradi prethodno 
zatražila mišljenje na nacrt odluke o izradi o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene 
na temelju čega je Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske 
županije (Klasa: 351-01/19-04/14, Urbroj: 2170/1-03-08/6-19-3 od 30. siječnja 2019. godine) utvrdio da za 
predmetne Izmjene i dopune prostornog plana nije potrebno provesti procjenu utjecaja plana na okoliš, 
niti ocjenu o potrebi provedbe toga postupka. U skladu s navedenim primjedba nije osnovana. 

 
2.  Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel slivova sjevernog Jadrana, Rijeka PRIHVAĆA SE 

Mišljenje: 
Za područje reciklažnog dvorišta potrebno je predvidjeti obvezu izgradnje sustava odvodnje oborinskih voda i 
način njihovog zbrinjavanja, predvidjeti mjere za sprječavanje pojačane erozije kod izvođenja građevinskih i 
drugih zahvata u prostoru te sukladno Odluci o zaštiti izvorišta vode za piće izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora 
u Bakarskom zaljevu predvidjeti mjere zaštite sukladno zoni u kojoj se predmetni zahvat nalazi. 

Navedeno je već utvrđeno odredbama važećeg prostornog plana. 

 PRILOZI IZVJEŠĆU O JAVNOJ RASPRAVI 3.

U nastavku je priloženo: 

- odluka načelnice Općine Čavle o utvrđivanju prijedloga plana i upućivanju na javnu raspravu 

- posebna obavijest o javnoj raspravi s popisom pozvanih sudionika 

- objave javne rasprave u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama Općine Čavle i Ministarstva 
graditeljstva i prostornoga uređenja 

- zapisnik o javnom izlaganju s popisom prisutnih na javnom izlaganju 

- zaprimljeni prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana. 
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