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1. Podaci iz objave javne rasprave 
 
Važeći Detaljni plan uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku (u nastavku: 
DPU Radićeve ulice) donesen je 2005. godine. Odluka o donošenju Plana objavljena je u 
„Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 23/05.  
 
Izrada i donošenje Izmjena i dopuna DPU-a Radićeva ulica započeli su donošenjem Odluke 
o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu 
Krku koja je objavljena u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 27/17. 
 
Nositelj izrade i donošenja Izmjena i dopuna DPU-a Radićeva ulica je Jedinstveni upravni 
odjela Grada Krka, a stručni izrađivač je tvrtka Planimetar d.o.o. iz Gornjeg Dragonošca 
(Zagreba). 
 
Procedura izrade i donošenja Izmjena i dopuna DPU-a Radićeva ulica provodi se sukladno 
odredbama Zakona i navedenoj Odluci o izradi. Temeljem članka 96. Zakona i Zaključka 
gradonačelnika o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela 
područja Radićeve ulice u gradu Krku, (ZAKLJUČAK BR.1: Klasa:350-03/17-01/2, 
Urbroj:2142/01-02-1/18-37 od 1 .veljače 2018. godine; ZAKLJUČAK BR.2 Klasa:350-
03/17-01/2, Urbroj:2142/01-02-1/18-2 od 27. ožujka 2018. godine; ZAKLJUČAK BR.3 
Klasa:350-03/17-01/2, Urbroj:2142/1-03/18-48 od 10. travnja 2018. godine (Prilog 6.1), 
Jedinstveni Upravni odjel Grada Krka kao Nositelj izrade i donošenja, objavio je javnu 
raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve 
ulice u gradu Krku.  
 
Obavijest o javnoj raspravi objavljena je u dnevnim novinama „Novi list“ 22.04.2018. g., na 
web stranici Grada Krka 17.04.2018.g., na web stranici Ministarstva graditeljstva i 
prostornoga uređenja 18.04.2018.g., te na oglasnoj ploči Grada Krka 17.04.2018.g. (Prilog 
6.2.).  
 
Javna rasprava trajala je od 04.05.-11.05.2018. g. Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog 
plana uređenja Radićeva ulica, te knjiga primjedbi bili su, u tijeku trajanja javne rasprave, 
izloženi na javni uvid u prostorima Grada Krka. 
 
Tijelima i osobama određenim posebnim propisima koja su dala svoje očitovanje odnosno 
zahtjeve na Odluku izradi te tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
na čiji djelokrug mogu utjecati predložena rješenja prostornog plana, dostavljene su, u 
skladu s člankom 97. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, posebne obavijesti o javnoj 
raspravi (Prilog 6.3.). 
 
Za vrijeme trajanja javne rasprave organizirano je javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i 
dopuna Detaljnog plana uređenja Radićeva ulica u gradu Krku za javnopravna tijela 
određena posebnim propisima koja su dala ili trebala dati očitovanja odnosno zahtjeve na 
Odluku o izradi, upravna tijela Primorsko-goranske županije i Grada Krka, mjesne odbore, 
pravne osobe s javnim ovlastima te za sve zainteresirane građane. Javno izlaganje je  
održano u prostorima Grada Krka, u Maloj vijećnici, dana 10.05.2018. g. u 14.30 sati. 
(Prilog 3.4.).  
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Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Radićeva 
ulica u gradu Krku mogli su se upisivati u Knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida ili 
dostaviti pismeno nositelju izrade do zaključenja javne rasprave. Građani koji su na javnom 
izlaganju iznijeli svoja očitovanja, primjedbe ili prijedloge bili su upućeni da daju pisane 
primjedbe. Zapisnik o javnom izlaganju je sastavni dio ovog Izvješća o javnoj raspravi 
(Prilog 6.4.). 
 
Sva očitovanja, primjedbe i prijedlozi, koje su dali sudionici u javnoj raspravi u roku i na 
način određen Zakonom, obrađeni su i sastavni su dio ovog Izvješća. Ukupno je pristiglo 
četrnaest podnesaka. 
 
U knjizi prijedloga i primjedbi nije bilo upisa. 
 
 
2. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj 

raspravi 
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3. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na  

Prijedlog Izmjena i dopuna Plana prihvaćeni 
 
- Hrvatske vode   

Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, 
51000 Rijeka. Đure Šporera 3 

 
- HAKOM  
 Roberta Frangeša Mihanovića 9 

10110 Zagreb 
 
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 

Radićeva cesta 80 
10000 Zagreb 

 
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje 

Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka 
 Riva 10 

51000 Rijeka 
 

- Ponike eko otok Krk 
 Vršanska 14 

51500 Krk 
 

- Ivica Kvasić 
Stjepana Radića 18 
51500 Krk 
 

- Sabastijan Kraljić 
Stjepana Radića 16 
51500 Krk 
 

- Danijel Kraljić 
Stjepana Radića 16 
51500 Krk 

 
- Vesna i Branko Pajalić 

Stjepana Radića 15 
51500 Krk 

 
- Ivanka i Franko Oršić 

Stjepana Radića 15 
51500 Krk 

 
- Aida Bilić-Mudrovčić 

Križanićeva 1 
51000 Rijeka 
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- Marko Kovačević 

Mostarska 2 
Soblinec 
10360 Sesvete 

 
- Ana Hajnal 

Rennweg 23 
4052 Basel 
Švicarsk 
 
 
 

4. Popis sudionika u javnoj raspravi čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe nisu 
razmatrani iz razloga propisanim Zakonom prostornom uređenju 

 
Nema. 
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5. Prijedlozi, mišljenja i primjedbe svih sudionika u javnoj raspravi s 

obrazloženjem neprihvaćenja 
 
 

 

redni 
broj 

Datum 
urudžbir. 
zahtjeva 

SUDIONIK 
PRIMJEDBA/PRIJEDLOG/ 

OČITOVANJE 
ODGOVOR/OBRAZLOŽENJE 

1. 
25.04.2018. 
 

Hrvatske vode 
Vodnogospodarski 
odjel za slivove 
sjevernog Jadrana 
Đure Šporera 3 
51000 Rijeka 

Obavještavaju da nema 
primjedbi/zahtjeva na Prijedlog 
Izmjena i dopuna Plana. 

PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA. 
 
Obzirom da nema primjedbi/zahtjeva, 
primjedba se u tom smislu smatra 
prihvaćenom. 

2. 
27.10.2018. 
 

HAKOM 
Roberta Frangeša 
Mihanovića 9 
10110 Zagreb 

Obavještavaju da nema 
primjedbi/zahtjeva na Prijedlog 
Izmjena i dopuna Plana. 

PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA. 
 
Obzirom da nema primjedbi/zahtjeva, 
primjedba se u tom smislu smatra 
prihvaćenom. 

3. 
04.05.2018. 
 

Ministarstvo zaštite 
okoliša i energetike 
Radićeva cesta 80 
10000 Zagreb 

Obavještavaju da nema 
primjedbi/zahtjeva na Prijedlog 
Izmjena i dopuna Plana. 

PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA. 
 
Obzirom da nema primjedbi/zahtjeva, 
primjedba se u tom smislu smatra 
prihvaćenom. 

4. 
11.05.2018. 
 

HEP operater 
distribucijskog 
sustava 
Elektroprimorje 
Rijeka 
Ulica V.C. Emina 2 
10110 Zagreb 

Obavještavaju da su suglasni sa 
Prijedlogom Izmjena i dopuna 
Plana. 

PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA.  
Zbog velikog broja primjedbi građana na 
lokaciju druge alternativne trafostanice 
uz Radićevu ulicu ista će biti brisana iz 
plana  pa se u tom smislu dostavljena 
suglasnost na javnoj raspravi smatra 
neprihvaćenom.  
Sukladno planu šireg područja (UPU1-
Krk (NA1, R11, R38, R310, R311), na 
obuhvatu predmetnog DPU-a planirana 
je samo jedna trafostanica (postojeća). 
Važećim Detaljnim planom Radićeve 
ulice je osim postojeće TS planirana još 
jedna alternativna lokacija za novu TS  
(pored vodospreme) pa se smatra da je 
ista dostatna. Imovinsko pravni odnosi 
koje je potrebno provesti za realizaciju  
već planirane alternativne TS nisu 
predmet ovih izmjena i dopuna plana. 

5. 
11.05.2018. 
 

Državna uprava za 
zaštitu i spašavanje 
Područni ured za 
zaštitu i spašavanje 
Rijeka 
Riva 10 
51000 Rijeka 

Obavještavaju da nema 
primjedbi/zahtjeva na Prijedlog 
Izmjena i dopuna Plana. 

PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA. 
 
Obzirom da nema primjedbi/zahtjeva, 
primjedba se u tom smislu smatra 
prihvaćenom. 

6. 
09.05.2018. 
 

Ponikve eko otok 
Krk 
Vršanska 14 
51500 Krk 

Obavještavaju da nema primjedbi 
/zahtjeva na Prijedlog Izmjena i 
dopuna Plana. 

PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA. 
Obzirom da nema primjedbi/zahtjeva, 
primjedba se u tom smislu smatra 
prihvaćenom. 

7.* 
11.05.2018. 
 

Ivica Kvasić 
Stjepana Radića 18 
51500 Krk 

Podnositelj ulaže primjedbu na 
lokaciju alternativne trafostanice 
uz Radićevu ulicu. 

PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA. 
 
Alternativna trafostanica uz Radićevu 
ulicu koja je bila ucrtana u Prijedlogu 
Izmjena i dopuna plana za javnu raspravu 
se  briše. 

8.* 
14.05.2018. 
 

Sabastijan Kraljić 
Stjepana Radića 16 
51500 Krk 

Podnositelj ulaže primjedbu na 
lokaciju alternativne trafostanice 
uz Radićevu ulicu, te predlaže 
dislokaciju na sjeverni dio 

PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA. 
 
Primjedba se smatra prihvaćenom 
obzirom da se alternativna trafostanica uz 
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građevne čestice D-5. Radićevu ulicu koja je bila ucrtana u 
Prijedlogu Izmjena i dopuna plana za 
javnu raspravu briše. 

9.* 
14.05.2018. 
 

Danijel Kraljić  
S. Radića 16 
51500 Krk 

Podnositelj ulaže primjedbu na 
lokaciju alternativne trafostanice 
uz Radićevu ulicu, te predlaže 
dislokaciju na sjeverni dio 
građevne čestice D-5. 

PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA. 
 
Primjedba se smatra prihvaćenom 
obzirom da se alternativna trafostanica uz 
Radićevu ulicu koja je bila ucrtana u 
Prijedlogu Izmjena i dopuna plana za 
javnu raspravu briše. 

10.* 
14.05.2018. 
 

Vesna i Branko 
Pajalić 
S.  Radića 15 
51500 Krk 

Podnositelj ulaže primjedbu na 
lokaciju alternativne trafostanice 
uz Radićevu ulicu, te predlaže 
dislokaciju na sjeverni dio 
građevne čestice D-5. 

PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA. 
 
Primjedba se smatra prihvaćenom 
obzirom da se alternativna trafostanica uz 
Radićevu ulicu koja je bila ucrtana u 
Prijedlogu Izmjena i dopuna plana za 
javnu raspravu briše. 

11.* 
14.05.2018. 
 

Ivanka i Franko 
Oršić 
S.Radića 15 
51500 Krk 

Podnositelj ulaže primjedbu na 
lokaciju alternativne trafostanice 
uz Radićevu ulicu, te predlaže 
dislokaciju na sjeverni dio 
građevne čestice D-5. 

PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA. 
 
Primjedba se smatra prihvaćenom 
obzirom da se alternativna trafostanica uz 
Radićevu ulicu koja je bila ucrtana u 
Prijedlogu Izmjena i dopuna plana za 
javnu raspravu briše. 

12.* 
14.05.2018. 
 

Aida Bilić 
Mudrovčić 
Križanićeva 1 
51000 Rijeka  

Podnositelj ulaže primjedbu na 
lokaciju alternativne trafostanice 
uz Radićevu ulicu, te predlaže 
dislokaciju na sjeverni dio 
građevne čestice D-5 (U Prilogu 
označena nova lokacija 
trafostanice). 

PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA. 
 
Primjedba se smatra prihvaćenom 
obzirom da se alternativna trafostanica uz 
Radićevu ulicu koja je bila ucrtana u 
Prijedlogu Izmjena i dopuna plana za 
javnu raspravu briše. 

13.* 
14.05.2018. 
 

Marko Kovačević 
Mostarska 2 
Soblinec 
10360 Sesvete 

Podnositelj ulaže primjedbu na 
lokaciju alternativne trafostanice 
uz Radićevu ulicu, te predlaže 
dislokaciju (U Prilogu označena 
nova lokacija trafostanice). 

PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA. 
 
Primjedba se smatra prihvaćenom 
obzirom da se alternativna trafostanica uz 
Radićevu ulicu koja je bila ucrtana u 
Prijedlogu Izmjena i dopuna plana za 
javnu raspravu briše. 

14.* 
14.05.2018. 
 

Ana Hajnal 
Rennweg 23 
4052 Basel 
Švicarska 

Podnositelj ulaže primjedbu na 
lokaciju alternativne trafostanice 
uz Radićevu ulicu, te predlaže 
dislokaciju na veću udaljenost od 
stambene zgrade.  

PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA. 
Primjedba se smatra prihvaćenom 
obzirom da se alternativna trafostanica uz 
Radićevu ulicu koja je bila ucrtana u 
Prijedlogu Izmjena i dopuna plana za 
javnu raspravu briše. 

 
Napomena: Primjedbe označene oznakom * su poslane putem pošte i predane u poštanski ured u 
vrijeme trajanja javne rasprave (11.05.2018.g.), te se smatraju primjedbama podnesenim u 
zakonskom roku. 
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6. Obvezni akti i drugi dokazi iz članka 103. Zakona o prostornom uređenju 

(Narodne novine br. 153/13 i 65/17) 
 
6.1 Zaključak gradonačelnika 
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6.2 Objava javne rasprave 
 
Dnevne novine “Novi list” 
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Web stranica Grada Krka - obavijest o javnoj raspravi 
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Web stranica Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja - obavijest o javnoj raspravi 
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6.3. Posebne obavijesti o objavi javne rasprave  
 

 



Izvješće o javnoj raspravi - Izmjene i dopune DPU dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku   

 2018.g.       

 

 
18 

 



Izvješće o javnoj raspravi - Izmjene i dopune DPU dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku   

 2018.g.       

 

 
19 

 

6.4. Zapisnik s javnog izlaganja 
 

 



Izvješće o javnoj raspravi - Izmjene i dopune DPU dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku   

 2018.g.       

 

 
20 

 

 



Izvješće o javnoj raspravi - Izmjene i dopune DPU dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku   

 2018.g.       

 

 
21 

 



Izvješće o javnoj raspravi - Izmjene i dopune DPU dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku   

 2018.g.       

 

 
22 

 

 
 
 



Izvješće o javnoj raspravi - Izmjene i dopune DPU dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku   

 2018.g.       

 

 
23 

 

7. Prijedlozi i primjedbe ostalih sudionika u javnoj raspravi 
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