


 

I. UVOD 

 

 Temeljem članka 102. Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 
65/17, 114/18, 39/19, 98/19) (dalje: Zakon) Nositelj izrade Općina Medulin i odgovorni voditelj 
u ime stručnog izrađivača – tvrtke APE d.o.o. Zagreb, u postupku izrade i donošenja 
Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene Pomer (dalje: Plan), izradili su Izvješće 
o javnoj raspravi. 

 Odluku o izradi plana donijelo je Općinsko vijeće, a Odluka o izradi objavljena je u 
Službenim novinama Općine Medulin 7/19. 

 Načelnik Općine Medulin donio je 31. kolovoza 2020. god. Zaključak o utvrđivanju 
prijedloga Plana za javnu raspravu. 

 

II. JAVNA RASPRAVA S JAVNIM IZLAGANJEM 

 Na temelju članka 96. Zakona nositelj izrade objavio je javnu raspravu u Glasu Istre 
dana 08. rujna 2020. godine te 04. rujna 2020. na web stranici općine: www.medulin.hr i na 
web stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine: 
www.mgipu.gov.hr. 

 Plan je bio izložen na javnom uvidu od 14. rujna 2020. do 13. listopada 2020. godine, 
u prostorijama Općine Medulin, Centar 58, I kat. 

 Održano je javno izlaganje dana 01. listopada 2020. godine u 17:00 sati u prostorijama 
bivšeg dječjeg vrtića Pomer, Pomer 1 u naselju Pomer. 

 Rok za dostavu primjedbi i prijedloga te očitovanja na Plan bio je do 13. listopada 2020. 
godine. U oglasu u kojem je objavljena javna rasprava dana je jasna uputa o načinu na koji se 
daju primjedbe i prijedlozi. 

U tijeku javne rasprave održano je Javno izlaganje. O javnom izlaganju vođen je 
zapisnik koji je sastavni dio ovog izvješća. Izlaganje je vodio nositelj izrade Plana i odgovorni 
voditelj izrade Plana, a popis prisutnih nalazi se u Zapisniku.  

 

III. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA SU MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I 

PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG PLANA PRIHVAĆENI, NISU PRIHVAĆENI ILI SU 

DJELOMIČNO PRIHVAĆENI ILI NISU RAZMATRANI SUKLADNO ZAKONU 

 

 U otvorenom roku u tijeku javne rasprave za dostavu prijedloga i primjedbi zaprimljeno 

je devet očitovanja i četiri primjedbe građana. 

 Od zaprimljenih očitovanja jedno je prihvaćeno, jedno je djelomično prihvaćeno, a 

sedam očitovanja nisu imala primjedbi.  

 Od zaprimljenih primjedbi sve četiri su djelomično prihvaćene. 

Odgovori i obrazloženja o razlozima djelomičnog prihvaćanja sastavni su dio ovog Izvješća. 

 

  



IV. ZAKLJUČAK 

 

Istekom roka za očitovanja okončan je postupak javne rasprave. S obzirom na 

prihvaćene primjedbe Plan se upućuje na ponovnu javnu raspravu sukladno članku 104. 

Zakona. 

 

Prilozi koji su sastavni dio ovog izvješća su: 

− Zaključak načelnika 

− Objave javnog uvida 

− Posebne obavijesti 

− Zapisnik s javnog izlaganja s evidencijom prisustva 

− Preslika knjige primjedbi 

− Preslike očitovanja i primjedbi na Plan 

− Obrazloženja o očitovanjima, prijedlozima i primjedbama sudionika u javnoj raspravi  
 

 

 

  



ZAKLJUČAK NAČELNIKA 

 

  



  



OBJAVE JAVNOG UVIDA 

 

  



 

  



POSEBNE OBAVIJESTI











  



ZAPISNIK O JAVNOM IZLAGANJU S EVIDENCIJOM PRISUSTVA 

 







 

  



 

  



  



PRESLIKE OČITOVANJA I PRIMJEDBI NA PLAN 

 





















 

  







 

 

  



karmela
Rectangle

karmela
Rectangle





 

  



  



karmela
Rectangle

karmela
Rectangle







  



karmela
Rectangle

karmela
Rectangle





  



OBRAZLOŽENJA O OČITOVANJIMA, PRIJEDLOZIMA I PRIMJEDBAMA SUDIONIKA U JAVNOJ 

RASPRAVI  

 Podnositelj 
primjedbe 

Zahtjev  Mišljenje – odgovor izrađivača 
Plana 

OČITOVANJA 

1. HRVATSKE 
VODE, 
Rijeka 

Pozitivno mišljenje – nema primjedbi. 

2. HAKOM, Zagreb Pozitivno mišljenje – nema primjedbi. 

3. MUP,  
Ravnateljstvo 
civilne zaštite 

Suglasnost – nema primjedbi. 

4. MINISTARSTVO 
OBRANE, Zagreb 

Očitovanje – nema primjedbi. 

5. ISTARSKA 
ŽUPANIJA, UO 
za održivi razvoj 

Pozitivno mišljenje – nema primjedbi. 

6. JAVNA 
USTANOVA 
ZAVOD ZA 
PROSTORNO 
UREĐENJE 
Istarske županije 

Mišljenjem su dana sljedeće 
primjedbe: 

Mišljenje se djelomično prihvaća. 

1. Primjedbom se traži planiranje 
prometne mreže unutar obuhvata 
UPU-a – dio prometnice uz istočnu 
i sjevernu granicu obuhvata 

Primjedba se prihvaća. 
Navedena prometnica je ukinuta. 

2. U čl. 3. podstavak 3. izbrisati tekst 
"javni neizgrađeni prostor", odrediti 
nadzemne etaže te uskladiti visinu 
iz postavka 6. i 11.  

Primjedba se prihvaća. 

3. U članku 6. dopuniti st.4. uvjetima 
za formiranje građevne čestice do 
izgradnje prometnice. 

Primjedba se prihvaća  

4. U čl. 7. st.3. i. čl.13. odrediti da se 
zatečene građevine ukoliko se ne 
radi o postojećim moraju ukloniti. 

Primjedba se prihvaća.  

5. U čl. 12.podstavak 8. preoblikovati 
jer se radi o zaštitnom pojas 
županijske ceste. 

Primjedba se prihvaća. 

6. U članku 12. zadnjem podstavku 
potrebno je naglasiti da se sustavi 
za iskorištavanje sunčeve energije 
mogu koristiti jedino za vlastite 
potrebe. 

Primjedba se prihvaća. 

7. U čl. 14. st.2. potrebno je 
preoblikovati da se ove djelatnosti 
planiraju isključivo unutar 
građevina osnovne namjene. 

Primjedba se prihvaća. 

8. U čl. 24. potrebno je detaljno 
odredit prostornu cjelinu za 
benzinsku postaju te ju planirati 
kao zonu poslovno-prometne 
namjene. 

Primjedba se prihvaća. 
Ukinuta je mogućnost izgradnje 
benzinske postaje. 

9. Čl. 34. ne odnosi se na područje 
obuhvata jer nije planirana plinska 
mreža. 

Primjedba se prihvaća. 
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Zahtjev  Mišljenje – odgovor izrađivača 
Plana 

10.  U čl. 35. izmijeniti tekst "u skladu s 
potrebama konzuma" u "u skladu s 
potrebama trgovačkih sadržaja" 

Primjedba se prihvaća. 

11. U čl. 42. izmijeniti brojeve stavaka i 
preoblikovati tekst "nova lokalna 
mreža" 

Primjedba se prihvaća. 

12. U čl. 45. st.6. podstavak 3. 
korigirati jer se upojni bunari mogu 
planirati isključivo unutar područja 
obuhvata. 

Primjedba se prihvaća. 

13. U odredbama za provedbu 
naglasiti da se područje obuhvata 
nalazi u prostoru ograničenja 
zaštićenog obalnog područja mora. 

Primjedba se prihvaća. 

7. VODOVOD PULA Pozitivno mišljenje – nema primjedbi. 

8. MINISTARSTVO 
DRŽAVNE 
IMOVINE, Zagreb 

Pozitivno mišljenje – nema primjedbi. 

9. ŽUC, Pazin U mišljenju su dostavljene sljedeće 
primjedbe: 

Mišljenje se djelomično prihvaća. 

1. Spoj na ŽC, kao i građevnu čestice 
spoja planirati u skladu s normom 
U.C4.050. 

Primjedba se prihvaća. 

2. Zaštitni pojas ŽC uskladiti s 
planiranim rješenje iz t.1. 

Primjedba se prihvaća. 

3. ZC ne raspolaže podacima da se u 
cesti nalazi oborinska odvodnja. 
Oborinsku odvodnju riješiti unutar 
zone, a upojne građevine planirati 
na minimalnoj udaljenosti 10 m od 
ruba zemljišnog pojasa. 

Primjedba se djelomično prihvaća. 
Zbog nepostojanja mreže oborinske 
odvodnje uz ŽC rezervirane su 
površine za odvodnju oborinskih voda 
te je propisano obvezno cjelovito 
sagledavanje slivnog područja te 
zbrinjavanje prirodi bliskih načina. 

4. Označiti gradivi dio čestice na 
kartografskim prikazima uz 
županijsku cestu na min. 
udaljenosti od 10,0 m. 

Primjedba se ne prihvaća jer se u 
UPU-u ne ucrtava gradivi dio 
građevne čestice već je isti propisan 
Odredbama za provedbu. 

5. Za autobusna stajališta ukoliko se 
planiraju potrebno je planirati 
prometne površine te dopuniti čl.8. 
i čl. 23. 

Primjedba se djelomično prihvaća. 
Dopunjen je grafički prikaz i čl. 23. jer 
se čl. 8. ne odnosi na autobusna 
stajalište nego na smještaj građevina 
(autobusne čekaonice). 

6. U čl. 12.st.11. navesti širinu 
zaštitnog pojasa 

Primjedba se prihvaća. 

7. Prilaz zoni planirati preko jednog 
spoja, ako se gradi benzinska 
postaja ona ne može imati 
neposredni pristup na ŽC (čl. 
19st.6., čl.24.) 

Primjedba se prihvaća. 
Benzinska postaja je brisana. 

8. U čl. 32. navesti da je za projektnu 
dokumentaciju infrastrukturnih 
sustava unutar obuhvata 
zemljišnog i zaštitnog pojasa 

Primjedba se prihvaća. 
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potrebno izraditi u skladu s 
prethodnih uvjetima ŽUC-a. 

PRIMJEDBE 

1. Rajko Gnjidić, 
Pula 

Zahtjevom se traži planiranje prometne 
mreže unutar obuhvata UPU-a – dio 
prometnice uz istočnu i sjevernu 
granicu obuhvata te predlaže 
izmještanje ulaza u zone istočnije s 
planiranjem nove slijepe ulice. 

Primjedba se djelomično prihvaća. 
Prometna mreža je izmijenjena - 
ukinuta je planirana prometnica u 
sjevernom dijelu, ali nije moguće 
izmještanje ulaza u zonu prema 
istoku jer se radi o križanju na 
županijskoj prometnici koje je 
potrebno planirati sukladno normi 
U.C4.050, a na predloženom mjestu 
za to nema dovoljno prostora jer bi 
povezivanjem ulaza (odnosno 
križanja prema traženoj normi) i 
postojećeg puta u zapadnom dijelu 
znatno više ušla u građevne čestice u 
središnjem dijelu u odnosu na 
predloženu skicu. 

2. Ruža Jurković, 
Pomer 

Zahtjevom se traži prenamjena k.č. 
426/4 u stambenu namjenu jer se na 
istoj nalazi postojeća građevina, 
odnosno traži se izbacivanje navedene 
k.č. iz obuhvata UPU-a.  

Primjedba se djelomično prihvaća. 
Prometna mreža je izmijenjena - 
ukinuta je planirana prometnica u 
sjevernom dijelu, ali nije moguće 
izmještanje ulaza u zonu prema 
istoku jer se radi o križanju na 
županijskoj prometnici koje je 
potrebno planirati sukladno normi 
U.C4.050, a na predloženom mjestu 
za to nema dovoljno prostora jer bi 
povezivanjem ulaza (odnosno 
križanja prema traženoj normi) i 
postojećeg puta u zapadnom dijelu 
znatno više ušla u građevne čestice u 
središnjem dijelu u odnosu na 
predloženu skicu. 

3. Ruža Jurković, 
Pomer 

Zahtjevom se traži planiranje prometne 
mreže unutar obuhvata UPU-a – dio 
prometnice uz istočnu i sjevernu 
granicu obuhvata te predlaže 
izmještanje ulaza u zone istočnije s 
planiranjem nove slijepe ulice. 

Primjedba se djelomično prihvaća. 
Prometna mreža je izmijenjena - 
ukinuta je planirana prometnica u 
sjevernom dijelu, ali nije moguće 
izmještanje ulaza u zonu prema 
istoku jer se radi o križanju na 
županijskoj prometnici koje je 
potrebno planirati sukladno normi 
U.C4.050, a na predloženom mjestu 
za to nema dovoljno prostora jer bi 
povezivanjem ulaza (odnosno 
križanja prema traženoj normi) i 
postojećeg puta u zapadnom dijelu 
znatno više ušla u građevne čestice u 
središnjem dijelu u odnosu na 
predloženu skicu. 

4. Ana Roj, 
Slovenija 

Zahtjevom se traži planiranje prometne 
mreže unutar obuhvata UPU-a – dio 
prometnice uz istočnu i sjevernu 
granicu obuhvata te predlaže 
izmještanje ulaza u zone istočnije s 
planiranjem nove slijepe ulice. 

Primjedba se djelomično prihvaća. 
Prometna mreža je izmijenjena - 
ukinuta je planirana prometnica u 
sjevernom dijelu, ali nije moguće 
izmještanje ulaza u zonu prema 
istoku jer se radi o križanju na 
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županijskoj prometnici koje je 
potrebno planirati sukladno normi 
U.C4.050, a na predloženom mjestu 
za to nema dovoljno prostora jer bi 
povezivanjem ulaza (odnosno 
križanja prema traženoj normi) i 
postojećeg puta u zapadnom dijelu 
znatno više ušla u građevne čestice u 
središnjem dijelu u odnosu na 
predloženu skicu. 
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