
TEKSTUALNI DIO PLANA 
 
Izmjene u Odredbama za provedbu označene su narančastom (dio teksta koji je brisan nakon javne rasprave / dio teksta koji je 
brisan nakon javne rasprave, a dodan je u prijedlogu plana za prvu javnu raspravu) i zelenom (dio teksta koji je dodan nakon javne 
rasprave) bojom. Izmjene u Odredbama su sljedeće: 

 ugrađen je pojmovnik osnovnih pojmova 

 ponovno je planirana ugostiteljsko-turistička zona Hrusta (T1) kao zona priključena naselju te su propisane smjernice za 
izradu UPU ugostiteljsko-turističke zone Hrusta 

 postojeće reciklažno dvorište sa centralnom zgradom komunalnog društva planirano je kao izdvojeni dio građevinskog 
područja naselja Bogovići te su lokacijski uvjeti raspisani prema čl. 140 Zakona o prostornom uređenju 

 promijenjena je struktura odredbi za provedbu u podnaslovu 1.1.2. iz Površine izvan naselja za izdvojene namjene u 
Izgrađene strukture izvan naselja te su obrađena Izdvojena građevinska područja izvan naselja kao i građevine izvan 
građevinskog područja 

 izdvojeno građevinsko područje izvan naselja poslovne namjene Barušići planirano je kao dvije zone, umjesto dosadašnje 
četiri 

 infrastrukturne građevine – benzinska postaja na moru (rt Ćuf), parkiralište za autobuse te helidrom definirani su kao 
građevine na građevinskim zemljištima izvan građevinskog područja 

 ažurirane su odredbe vezane na vodne površine 

 odredbe za provedbu usklađene su s grafičkim dijelom Plana u smislu planiranja prirodnih šljunčanih žala kao spomenika 
prirode 

 dopunjen je popis građevina od važnosti za državu i županiju 

 dopunjeni su uvjeti za gradnju u GPN-u u pojasu od 70 m 

 jednoznačno je definirani ukupna tlocrtna površina svih pomoćnih građevina na građevnoj čestici kao i to da se iste 
ubrajaju u najveću dozvoljenu tlocrtnu projekciju 

 dopunjene su odredbe za oblikovanje ograda u GPN-u 

 dopuštena je gradnja kampova u GPN-u i propisani lokacijski uvjeti 

 povećan je koeficijent iskoristivosti za građevine ugostiteljsko-turističke namjene (osim kampova) u GPN-u 

 jasnije je definiran položaj građevine sjedišta mjesnog odbora na građevnoj čestici  

 iznimno, privezišta uz uređene plaže mogu se graditi izvan građevinskog područja 

 rekonstrukcija građevina u GPN-u koje su ozakonjene po posebnom zakonu, izjednačena je sa svim legalnim građevinama 
unutar GPN-a te je dana mogućnost rekonstrukcije građevina s većim brojem stambenih jedinica do zadanih elemenata za 
novu gradnju u odnosu na postojeću formiranu građevnu česticu 

 lokacijski uvjeti za građevine unutar prostornih cjelina (zona) jedinstvene ugostiteljsko-turističke namjene Malin i Porat, 
uređene plaže Porat te reciklažnog dvorišta Bogovići raspisani su prema čl. 140 Zakona o prostornom uređenju 

 dopunjene su smjernice za posrednu provedbu unutar GPN-a 

 propisana je posredna provedba (obveza izrade UPU-a) za sve zone poslovne namjene sukladno PPPGŽ-u 

 lokacijski uvjeti za građevine sportsko-rekreacijske namjene, uređene plaže i reciklažna dvorišta na građevinskim 
zemljištima raspisani su prema čl. 140 Zakona o prostornom uređenju 

 dopunjeni su uvjeti gradnje infrastrukturnih građevina izvan građevinskih područja  

 dopunjeni su uvjeti gradnje na prirodnim površinama u skladu s PPPGŽ i čl. 140. Zakona 

 infrastrukturni koridori i popis osnovne cestovne mreže usklađeni su s PPPGŽ 

 minimalni kriteriji građenja novih parkirališnih površina jednoznačno su određeni 

 u uvali Sv. Martin, umjesto privezišta, planirano je sidrište 

 elektroničke komunikacije u pokretnoj mreži usklađene su s uvjetima iz PPPGŽ-a 

 sustav vodoopskrbe dopunjen je magistralnim magistralnog cjevovodom kojim se na podsustav vodoopskrbe "Rijeka" 
priključuje samostalni vodoopskrbni sustav otoka Cresa i Lošinja 

 izmijenjene su odredbe vezane za uređenje vodotoka i voda sukladno traženju Hrvatskih voda 

 sustav plinoopskrbe usklađen je s planiranim stanjem iz PPPGŽ-a 

 odredbe vezane za zaštićene prirodnih vrijednosti dopunjene su uvjetima za prirodna šljunčana žala 

 mjere zaštite kulturno-povijesnih cjelina dopunjene su na traženje nadležnog konzervatorskog odjela 

 dopunjene su mjere zaštite od ekstremnih vremenskih uvjeta i erozije tla, klizišta 

 dopunjen je popis planiranih UPU-a  
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VII. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA  
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA 

P R I J E D L O G  P L A N A  P O N O V N U  Z A  J A V N U  R A S P R A V U  

S a ž e t a k  z a  j a v n o s t  
 

U V O D  

 

Temeljni Prostorni plan Općine Malinska - Dubašnica izrađen je 2004. godine (Službene novine Primorsko – goranske županije br. 
13/04). Do danas je izmijenjen šest puta, a zadnje izmjene donesene su 2019. godine.  

Ove, VII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Malinska – Dubašnica (u nastavku: Plan) izrađuju se sukladno 
ciljevima i programskim polazištima utvrđenim Odlukom o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska 
- Dubašnica (Službene novine Primorsko - goranske županije br. 28/19). 

Nositelj izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska - Dubašnica. Stručni izrađivač plana je tvrtka Urbanistica d.o.o. 
iz Zagreba. 

Na temelju provedenog postupka Ocjene o potrebi provedbe Strateške procjene utjecaja Plana na okoliš i pribavljenog mišljenja 
Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, načelnik Općine Malinska 
godine donio je 1. ožujka, 2021. Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za VII. 
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Malinska – Dubašnica (klasa: 350-02/19-01/29, urbroj: 2142/05-03/1-21-128) 

 

Javna rasprava o Prijedlogu plana održana je u periodu od 20. prosinca 2021. do 18. siječnja 2022. godine. Tijekom javne 
rasprave pristiglo je ukupno osam očitovanja javnopravnih tijela i četiri primjedbe fizičkih ili pravnih osoba.  

Pristiglo je ukupno devet očitovanja javnopravnih tijela te 72 prijedloga i primjedbi fizičkih i pravnih osoba. Jedna od primjedbi 
nositelja izrade sadrži 68 zahtjeva građana predanih prije objave javne rasprave, a nakon dogovorenog roka za predaju zahtjeva 
izrađivaču (listopad 2021.) te je stoga ukupan broj pojedinačnih podnositelja zahtjeva 139. 

Stručni izrađivač u suradnji s nositeljem izrade (Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica u suradnji s Odborom za 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša kao radnim tijelom Općinskog vijeća) obradili su mišljenja, prijedloge i primjedbe iznesene na 
javnoj raspravi te dali odgovore u skladu sa Zakonom, Prostornim planom Primorsko-goranske županije, ostalim zakonima i 
propisima, stavom nositelja izrade i stručnog izrađivača. 

Slijedom navedenih kriterija, od pristiglih primjedbi očitovanja i primjedbi prihvaćeno je njih 34, djelomično prihvaćeno 19, a nije 
prihvaćeno 95. Odgovori na primjedbe bit će objavljeni u sklopu Izvješća s javne rasprave na mrežnim stranicama Ministarstva 
prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te Općine Malinska – Dubašnica prije utvrđivanja konačnog prijedloga plana.  

Sukladno članku 104. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), na temelju prihvaćenih mišljenja, 
prijedloga i primjedbi u javnoj raspravi promijenjena je granica građevinskih područja i utjecalo se na vlasničke odnose te se javna 
rasprava treba ponoviti.  

 

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen Prijedlog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima 
Prijedloga plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni. 

 
 

I Z M J E N E  U  O D N O S U  N A  P R I J E D L O G  P L A N A  S  J A V N E  R A S P R A V E  

Izmjene u odnosu na Prijedlog plana s prve javne rasprave nastale su na temelju prihvaćenih prijedloga, primjedbi i mišljenja 
javnopravnih tijela te fizičkih i pravnih osoba koje su sudjelovale u prvoj javnoj raspravi. Izmjene su obuhvatile dio Odredbi za 
provedbu i dio grafičkog dijela plana. 

 



GRAFIČKI DIO PLANA 
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Izmjene u grafičkom dijelu plana – 4. Građevinska područja: 

 

Građevinska područja naselja: 

1. Turistička zona Hrusta (T1) priključena naselju Malinska u skladu s 
PPPGŽ 

2. Postojeće reciklažno dvorište planirano kao izdvojeni dio GPN-a 

3. GPN proširen prema prihvaćenim zahtjevima građana 

 

Izdvojena građevinska područja izvan naselja 

4. Poslovna zona Barušići planirana je kao dva IGPIN, površina nije 
promijenjena 

5. Propisana je obveza izrade UPU-a za sve zone poslovne namjene 

6. Promijenjena je granica obuhvata UPU Haludovo II 

 

Građevinska zemljišta izvan građevinskih područja 

7. Označene lokacije građevinskih zemljišta za helidrom i benzinsku 
postaju na moru 

8. Označena su prirodna šljunčana žala uz uređene plaže 

9. Promijenjena granice reciklažnog dvorišta za građevinski otpad – 
Malinska 

 

Promet 

10. Izmijenjena trasa ceste uz reciklažno dvorište 

11. U uvali Sv. Martin planirano je sidrište umjesto privezišta 

 

Sve izmjene su shematski prikazane na grafičkom prilogu, a detaljne izmjene 
vidljive su u grafičkom dijelu plana, na kartografskim prikazima 4.1. i 4.2. 
Građevinska područja u mjerilu 1:5000. 

Adekvatno su izmijenjeni i kartografski prikazi u mjerilu 1:25000, bilo da su 
usklađeni s izmjenama u prikazima građevinskih područja ili dopunjeni prema 
primjedbama javnopravnih tijela vezanima za infrastrukturne sustave i mreže.  
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