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      Fužine i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja 
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Na temelju odredbe članka 109. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 
153/13, 65/17, 114/18,39/19, 98/19) i odredbe članka 35. Statuta Općine Fužine („Službene 
novine Općine Fužine” broj 06/21), Općinsko vijeće Općine Fužine na sjednici održanoj 27. 
lipnja 2022. godine, donijelo je 

 

ODLUKU  
o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  

naselja Fužine NA 1-1 (UPU 1) 
 
 

Članak 1. 

1. Donose se Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Fužine NA 1-1 (UPU 
1),(u daljnjem tekstu:  

Plan) kojeg je izradila tvrtka Plan 21 d.o.o. iz Rijeke. 
2. Sastavni dio ove Odluke je elaborat koji se sastoji od jedne knjige sa 2 (dva) uveza  

 
UVEZ I. Tekstualni dio (Odredbe za provođenje) i grafički dio 
UVEZ II. Prilozi Plana 
 

Odredbe za provođenje Urbanističkog plana uređenja naselja Fužine mijenjaju se i glase: 
 

Članak 2. 
 

U članku 2. stavku 1., dodaje se podstavak 29. i glasi: 
„A-frame građevina je građevina s A-okvirom, odnosno građevina oblikovana stilom gradnje 
koji podrazumijeva da strmi oblikovni kutovi obično počinju na liniji temelja ili blizu njih, a 
sastaju se na vrhu u obliku slova A.“ 
 

Članak 3. 
 
U članku 7., stavak 1, iza oznaka u zagradi „66/2019“, dodaju se brojevi „84/21“. 

 
Članak 4. 

 

U članku 40., stavak 9. riječi „.kartografskom prikazu 3A - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite 
površina - Područja posebnih uvjeta korištenja br. 3.A. "Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite 
površina – područja posebnih uvjeta korištenja)“, brišu se i zamjenjuju riječima: „ na 
kartografskom prikazu u točci  3.6.2.2. Kulturno-povijesne i ambijentalne cjeline unutar 
Obrazloženja ovog Plana“ 

U stavku 10. riječi „3.A. „Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - Područja posebnih 
uvjeta korištenja“ brišu se i zamjenjuju riječima: „.u točci  3.6.2.2. Kulturno-povijesne i 
ambijentalne cjeline unutar Obrazloženja ovog Plana“ 
U stavku 11. riječi „br. 3.A. „Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - Područja posebnih 
uvjeta korištenja“ brišu se i zamjenjuju riječima: „.u točci  3.6.2.2. Kulturno-povijesne i 
ambijentalne cjeline unutar Obrazloženja ovog Plana“. 

 
 

Članak 5. 
 

U članku 42., stavak „Arhitektonsko oblikovanje“, riječi „br. 3.A. "Uvjeti korištenja, uređenja i 



 

zaštite površina – područja posebnih uvjeta korištenja")“, brišu se i zamjenjuju riječima: „u 
točci  3.6.2.2. Kulturno-povijesne i ambijentalne cjeline unutar Obrazloženja ovog Plana“.  

 
Članak 6. 

 
U članku 45., stavak „Arhitektonsko oblikovanje“, riječi „br. 3.A. "Uvjeti korištenja, uređenja i 
zaštite površina – područja posebnih uvjeta korištenja")“, brišu se i zamjenjuju riječima: „u 
točci  3.6.2.2. Kulturno-povijesne i ambijentalne cjeline unutar Obrazloženja ovog Plana“.  

 
Članak 7. 

 
U članku 54., stavak 5. riječi „.br. 3.A. "Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina – 
područja posebnih uvjeta korištenja")“, brišu se i zamjenjuju riječima: „ u točci  3.6.2.2. 
Kulturno-povijesne i ambijentalne cjeline unutar Obrazloženja ovog Plana“ 
U stavku 6. riječi „.br. 3.A. "Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina – područja posebnih 
uvjeta korištenja")“, brišu se i zamjenjuju riječima: „ u točci  3.6.2.2. Kulturno-povijesne i 
ambijentalne cjeline unutar Obrazloženja ovog Plana“ 
U stavku 7 riječi „.br. 3.A. "Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina – područja posebnih 
uvjeta korištenja")“, brišu se i zamjenjuju riječima: „ u točci  3.6.2.2. Kulturno-povijesne i 
ambijentalne cjeline unutar Obrazloženja ovog Plana“. 
 

 
Članak 8. 

 
U članku 55., stavak „Arhitektonsko oblikovanje“, alineja 5, riječi „br. 3.A. "Uvjeti korištenja, 
uređenja i zaštite površina – područja posebnih uvjeta korištenja")“, brišu se i zamjenjuju 
riječima: „u točci  3.6.2.2. Kulturno-povijesne i ambijentalne cjeline unutar Obrazloženja 
ovog Plana“.  

 
Članak 9. 

 

U članku 63., stavak 2, alineja 3. riječi „.(označeno kao zone "A" i "B" na kartografskom 
prikazu br. 3.A. "Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina – područja posebnih uvjeta 
korištenja")“ brišu se. 
 

Članak 10. 
 

U članku 68., stavak 6, riječi „.br. 3.A. "Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina – 
područja posebnih uvjeta korištenja")“, brišu se i zamjenjuju riječima: „ u točci  3.6.2.2. 
Kulturno-povijesne i ambijentalne cjeline unutar Obrazloženja ovog Plana“. 

 
Članak 11. 

 

U članku 74., stavak 6, iza riječi „.25-35°), " dodaje se: iznimno nagib može biti i veći od 45o 

ako se radi izvedbi A-frame građevine,“. 
Stavak 10, riječi „br. 3.A. "Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina – područja posebnih 
uvjeta korištenja")“, brišu se i zamjenjuju riječima: „u točci  3.6.2.2. Kulturno-povijesne i 
ambijentalne cjeline unutar Obrazloženja ovog Plana“. 

Stavak 11, riječi „br. 3.A. "Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina – područja posebnih 
uvjeta korištenja")“, brišu se i zamjenjuju riječima: „u točci  3.6.2.2. Kulturno-povijesne i 
ambijentalne cjeline unutar Obrazloženja ovog Plana“. 
Stavak 12, riječi „br. 3.A. "Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina – područja posebnih 
uvjeta korištenja")“, brišu se i zamjenjuju riječima: „u točci  3.6.2.2. Kulturno-povijesne i 



 

ambijentalne cjeline unutar Obrazloženja ovog Plana“. 

 
Članak 12. 

 
U članku 76., stavak „Veličina i površina građevine“, podstavak 2, riječi „br. 3.A. "Uvjeti 
korištenja, uređenja i zaštite površina – područja posebnih uvjeta korištenja")“, brišu se i 
zamjenjuju riječima: „u točci  3.6.2.2. Kulturno-povijesne i ambijentalne cjeline unutar 
Obrazloženja ovog Plana“.  
Stavak „Smještaj građevine na građevnoj čestici“, podstavak 3, riječi „br. 3.A. "Uvjeti 
korištenja, uređenja i zaštite površina – područja posebnih uvjeta korištenja")“, brišu se i 
zamjenjuju riječima: „u točci  3.6.2.2. Kulturno-povijesne i ambijentalne cjeline unutar 
Obrazloženja ovog Plana“.  
Stavak „Arhitektonsko oblikovanje“, riječi „br. 3.A. "Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite 
površina – područja posebnih uvjeta korištenja")“, brišu se i zamjenjuju riječima: „u točci  
3.6.2.2. Kulturno-povijesne i ambijentalne cjeline unutar Obrazloženja ovog Plana“.  
 

Članak 13. 
 

U članku 80., stavak „Način i uvjeti priključenja čestice“, podstavak 1, broj „4,5. " briše se i 
zamjenjuje brojem „3,0“.  

Članak 14. 
 

U članku 82., stavak „Veličina i površina građevine“, podstavak 2, riječi „br. 3.A. "Uvjeti 
korištenja, uređenja i zaštite površina – područja posebnih uvjeta korištenja")“, brišu se i 
zamjenjuju riječima: „u točci  3.6.2.2. Kulturno-povijesne i ambijentalne cjeline unutar 
Obrazloženja ovog Plana“.  
Stavak „Smještaj građevine na građevnoj čestici“, podstavak 3, riječi „br. 3.A. "Uvjeti 
korištenja, uređenja i zaštite površina – područja posebnih uvjeta korištenja")“, brišu se i 
zamjenjuju riječima: „u točci  3.6.2.2. Kulturno-povijesne i ambijentalne cjeline unutar 
Obrazloženja ovog Plana“.  

 
Članak 15. 

 

U članku 90., stavak „Uvjeti i način gradnje stambenih građevina u zoni posebnih uvjeta i 

načina gradnje (između Ulice Rački i jezera Bajer)“, podstavak „Veličina građevnih čestica … 

broj „1000. " briše se i zamjenjuje brojem „700“.  
 

Članak 16. 
 

U članku 94., stavak „Smještaj građevine na građevnoj čestici“, podstavak 3, riječi „br. 3.A. 
"Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina – područja posebnih uvjeta korištenja")“, brišu 
se i zamjenjuju riječima: „u točci  3.6.2.2. Kulturno-povijesne i ambijentalne cjeline unutar 
Obrazloženja ovog Plana“.  
 

Članak 17. 
 

U članku 101., stavak 2, iza riječi „Purga“ dodaje se riječ „Sednjak“. 
Stavak 3, riječi „Novo naselje“ i zamjenjuju riječima „Park Gorica“. 
 

Članak 18. 
 

U članku 105., stavak „Sabirne ulice“, alineja 2, riječ „Donje selo“ briše se i zamjenjuje 



 

riječima „Franje Račkog“. 
Iza alineje 6 dodaje se nova alineja koja glasi „spoj Ulice Klađe i Za Goricom“  
Stavak „ Kolno pješačka ulica je“, dodaje se nova alineja koja glasi „spoj Donjeg sela i 
Kolibica“ 

 

Članak 19. 
 

U članku 132., zadnji stavak, oznaka u zagradi „153/09“ briše se i zamjenjuje sa„66/19, 
84/21“. 
 

Članak 20. 
 

U članku 145., iza zadnjeg stavka, dodaje se rečenica:“ Nematerijalna kulturna dobra na 

području obuhvata Plana odnose se na Bunjevački govor, upisana pod registarskim brojem 

Z-7471.“ 
 

Članak 21. 
 

Članak 158., mijenja se i glasi „Prema Odluci o određivanju osjetljivih područja (NN 30/2010, 
141/2015) područje obuhvata Plana je u osjetljivom području, jadransko vodno područje, 
jadranski sliv-kopneni dio, zaštićeno područje vode za ljudsku potrošnju. 
Sukladno Odluci o zaštiti izvorišta na crikveničko-vinodolskom području (Sl. novine PGŽ br. 
30/2016) područje obuhvata plana nalazi se u IV. Zoni sanitarne zaštite (Novljanska 
Žrnovnica), pa je u skladu sa njom potrebno provoditi mjere zaštite od mogućeg zagađivanja 
(IV. zona zaštite).  
Svi zahvati u prostoru, koji se nalaze u IV. Zoni sanitarne zaštite mogu se izvoditi ukoliko nisu 
u suprotnosti s odredbama Odluke o zaštiti izvorišta na crikveničko-vinodolskom području (Sl. 
novine PGŽ br. 30/2016). Zona zaštite prikazana je na kartografskom prikazu br. 3B - Uvjeti 
korištenja i zaštite prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju u mjerilu 1:2.000. 
U IV. zoni zabranjuje se: 
-ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda te ispuštanje pročišćenih otpadnih voda izravno u 
podzemne vode, 
-građenje postrojenja za proizvodnju opasnih, ostalih (drugih) onečišćujućih tvari kao i 
prioritetnih tvari za vode i vodni okoliš, 
- građenje građevina za oporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada, 
-uskladištenje radioaktivnih i za vode i vodni okoliš opasnih, ostalih (drugih) onečišćujućih i 
prioritetnih tvari, 
-građenje spremnika naftnih derivata za potrebe djelatnosti i domaćinstava bez mjera zaštite, 
-izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina za naftu, zemni plin kao i izrada podzemnih 
spremišta, 
-građenje autocesta i državnih cesta, parkirališta površine iznad 1000 m2 ili većih i 
manipulativnih površina bez građevina odvodnje, uređaja za prikupljanje ulja i masti i 
odgovarajućeg sustava pročišćavanja onečišćenih oborinskih voda, 
-skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje građevina koje je dopušteno 
graditi prema odredbama ove Odluke o zaštiti izvorišta na crikveničko-vinodolskom području, 
-upotreba praškastih (u rinfuzi) eksploziva kod miniranja većeg opsega, 
-nekontrolirano odlaganje otpada. 
Područje zahvata nalazi se na vodnom tijelu podzemne vode JKGN_06-LIKA-GACKA. Stanje 
tijela podzemne vode JKGN_06-LIKA-GACKA vezano uz kemijsko, količinsko te ukupno 
stanje procjenjuje se dobrim.“ 
 

Članak 22. 
U članku 159., zadnji stavak, iza oznaka u zagradi „66/2019“, dodaju se brojevi „84/21“. 
 
 
 
 



 

ZAVRŠNE ODREDBE 

 
                                                                 Članak 23. 

 
Elaborat Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Fužine NA 1-1 (UPU 

1) izrađen je u 4 (četiri) istovjetnih izvornika plana, ovjerenih pečatom i potpisom 
predsjednika Općinskog vijeća Općine Fužine.  

Jedan Izvornik Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Fužine NA 1-1 
(UPU 1) čuva se u pismohrani Općine Fužine, a po jedan izvornik zajedno sa ovom odlukom 
dostavljaju se: 

 - Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-
goranske županije, Ispostava Delnice  

- Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,  
- Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske 

 
 
Članak 24. 

 
Ova odluka stupa na snagu osmi dana od dana objave u “Službenim novinama Općine 
Fužine“. 
 
KLASA: 024-02/22-01/06 
URBROJ: 2170-19-01-22-13 
Fužine, 27. lipnja 2022. godine 
 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE 
 

Predsjednik 
 

Valentin Crljenko, v.r. 
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