


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 ponovnoj 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. Javna rasprava održana je od 14. rujna 2020. do 13. 
listopada 2020. godine. S obzirom na prihvaćene primjedbe Plan je upućen na ponovnu javnu 
raspravu sukladno članku 104. Zakona. 

Načelnik Općine Medulin donio je 29. prosinca 2021. god. Zaključak o utvrđivanju prijedloga 
Plana za ponovnu javnu raspravu.  

 

II. PONOVNA JAVNA RASPRAVA S JAVNIM IZLAGANJEM 

 Na temelju članka 96. Zakona nositelj izrade objavio je ponovnu javnu raspravu u Glasu 
Istre dana 02. siječnja 2022. godine te 31. prosinca 2021. 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 10. siječnja 2022. do 17. siječnja 2022. godine, 
u prostorijama Općine Medulin, Centar 58, I kat. 

 Održano je javno izlaganje dana 11. siječnja 2022. godine s početkom u 17:00 sati 
putem livestream servisa koji omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti 
postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljena pitanja. 

 Rok za dostavu primjedbi i prijedloga te očitovanja na Plan bio je do 17. siječnja 2022. 
godine. U oglasu u kojem je objavljena ponovna javna rasprava dana je jasna uputa o načinu 
na koji se daju primjedbe i prijedlozi. 

U tijeku ponovne 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 PONOVNOJ 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 ponovne javne rasprave za dostavu prijedloga i primjedbi 

zaprimljeno je šest očitovanja, od kojih je jedno zaprimljeno 2 puta (ŽUC) i jedna primjedba 

građana. 

 Od zaprimljenih očitovanja jedno je prihvaćeno, a pet očitovanja nisu imala primjedbi. 

Primjedba građana je prihvaćena. 

Odgovori i obrazloženja sastavni su dio ovog Izvješća. 

 

  



IV. ZAKLJUČAK 

 

Istekom roka za očitovanja okončan je postupak ponovne javne rasprave. Sukladno članku 

105. Zakona ovo Izvješće i Nacrt konačnog prijedloga Plana dostavlja se načelniku koji 

utvrđuje Konačni prijedlog Plana.  

 

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 ponovnoj javnoj 
raspravi  

 

 

 

 

  



ZAKLJUČAK NAČELNIKA 

 

  



  



OBJAVE JAVNOG UVIDA 

 

  



 

 

  



POSEBNE OBAVIJESTI 



 
  



 

 



 

  







  









  



  



ZAPISNIK O JAVNOM IZLAGANJU S EVIDENCIJOM PRISUSTVA 

 



 

  



  



PRESLIKE OČITOVANJA I PRIMJEDBI NA PLAN 

 
 









 

 

  



  



OBRAZLOŽENJA O OČITOVANJIMA, PRIJEDLOZIMA I PRIMJEDBAMA SUDIONIKA U PONOVNOJ 

JAVNOJ RASPRAVI  

 Podnositelj 
primjedbe 

Zahtjev  Mišljenje – odgovor izrađivača 
Plana 

OČITOVANJA 

1. HAKOM, Zagreb Pozitivno mišljenje – nema primjedbi. 

2. HRVATSKE 
VODE, 
Rijeka 

Pozitivno mišljenje – nema primjedbi. 

3. MINISTARSTVO 
POLJOPRIVREDE 
Uprava ribarstva 

Pozitivno mišljenje – nema primjedbi. 

4. JAVNA 
USTANOVA 
ZAVOD ZA 
PROSTORNO 
UREĐENJE 
Istarske županije 

Pozitivno mišljenje – nema primjedbi. 

5. ŽUC, Pazin 
(zaprimljeno 2 
puta) 

U mišljenju su dostavljene sljedeće 
primjedbe: 

Mišljenje se prihvaća. 

1. Nije prihvatljivo da čestice koje 
imaju pristup na postojeće 
prometne površine odnosno na ŽC 
iznimno koriste iste čl. 19., st.6. 
stoga je potrebno korigirati čl.6. 
st.4 

Primjedba se prihvaća. 

2. Zelene površine uz sjevernu stranu 
ŽC planirati i do granice obuhvata 
plana 

Primjedba se prihvaća. 

PRIMJEDBE 

1. Diego Zubin, 
dana prilikom 
javnog uvida 
(službena 
zabilježba) 
 
 
 
 
 

Primjedbom se predlaže ukidanje 
alineje 9. u čl. 12. st.1. zbog oblika 
građevnih čestica te usklađenje čl. 
19.st.5. s grafikom. 

Primjedba se prihvaća. 
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