Klasa: 021-05/15-01/59
Urbroj:2168/01-01-02-00-0009-15-4
Pula, 29.5.2015
GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE
- n/p vijećnicima, svima

PREDMET:

Interpelacija o potrebi rasprave u vezi donošenja Zaključka o dodjeli
gradskog zemljišta za izgradnju profesionalnog azila za napuštene kućne
ljubimice za područje grada Pule i okolice
- Izvješće Gradonačelnika, dostavlja se

Poštovani,
Povodom podnesene Interpelacije 11 vijećnika Gradskog vijeća, a temeljem članka
37. stavak 3. Poslovnika Gradskog vijeća („Službene novine“ Grada Pule br. 1/13), kojim je
propisano da Gradonačelnik razmatra interpelaciju i dostavlja predsjedniku Vijeća izvješće o
svojim mišljenjima, stavovima i prijedlozima o Interpelaciji u roku od 15 dana od dana
primitka te da predsjednik Vijeća upućuje to izvješće vijećnicima, ovime Vam u prilogu
dostavljamo
- Izvješće Gradonačelnika od 29. svibnja 2015. godine povodom Interpelacije
vijećnika Gradskog vijeća o potrebi rasprave vezano za donošenje Zaključka o dodjeli
gradskog zemljišta za izgradnju profesionalnog azila za napuštene kućne ljubimce za
područje grada Pule i okolice
S obzirom da je navedenim Izvješćem Interpelacija prihvaćena, ista će biti uvrštena u
dnevni red prve slijedeće sjednice Gradskog vijeća, o čijem terminu održavanja će vijećnici
biti pozivom pravovremeno obaviješteni.
PREDSJEDNIK
Robert Cvek

Klasa: 021-05/15-01/59
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-15-3
Pula, 29. svibnja 2015.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE

Predmet: Izvješće o interpelaciji vijećnika Gradskog vijeća Grada Pule o
potrebi rasprave vezano za donošenje zaključka o dodjeli gradskog
zemljišta za izgradnju profesionalnog azila za napuštene kućne
ljubimce za područje Pule i okolice
- dostavlja se
U predmetu razmatranja interpelacije vijećnika Gradskog vijeća Grada Pule vezane za
realizaciju azila za napuštene životinje, temeljem članka 37. Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Pula – Pola (“Službene novine” Grada Pule br. 1/13), Gradonačelnik Grada Pule dana
29. svibnja 2015. godine, donosi
IZVJEŠĆE
1. Prihvaća se interpelacija vijećnika Gradskog vijeća Grada Pule o potrebi rasprave u
predstavničkom tijelu vezano za donošenje zaključka o dodjeli gradskog zemljišta površine
3.146 m², na rok od deset godina, za izgradnju profesionalnog azila za napuštene kućne
ljubimce za područje Pule i okolice, zbog izuzetnog značaja teme.
2. Ovo Izvješće proslijedit će se predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pule, na
nadležno postupanje.
3. Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik
gradonačelnika Grada Pule i Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule,
Giordano Škuflić, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, Biljana Čamdžić,
pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje i Ingrid Bulian, voditeljica

Odsjeka za prostorno planiranje i graditeljsko naslijeđe Upravnog odjela za prostorno
uređenje, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća povodom interpelacije, te da usmeno obrazlože
ovo Izvješće.
Obrazloženje
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Pule, sukladno članku 37. Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Pula - Pola, dana 15. svibnja 2015. godine, dostavio je Gradonačelniku Grada
Pule interpelaciju vijećnika Gradskog vijeća Grada Pule vezano za realizaciju azila za
napuštene životinje u Gradu Puli.
Pravna osnova za donošenje ovog Izvješća sadržana je u članku 37. Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Pula - Pola kojim je propisano da Gradonačelnik razmatra
interpelaciju i dostavlja predsjedniku Vijeća izvješće o svojim mišljenjima, stavovima i
prijedlozima povodom interpelacije u roku od 15 dana od dana prijema interpelacije.
Predsjednik Vijeća upućuje to izvješće vijećnicima.
Slijedom navedenog, Gradonačelnik Grada Pule, razmotrio je dostavljenu
interpelaciju i donio ovo izvješće kojim prihvaća interpelaciju zbog izuzetnog značaja teme.
U provedenom postupku, utvrđeno je da je Odlukom Gradonačelnika Grada Pule od
16. svibnja 2013. godine, na zahtjev Udruge za zaštitu životinja Ruka šapi, spomenutoj
udruzi, za potrebe uređenja prihvatilišta za napuštene životinje, dano na uporabu zemljište u
vlasništvu Grada Pule, k.č. br. 846/102 k.o. Galižana, pašnjak, površine 3.146 m². Predmetna
nekretnina je dana na uporabu bez naknade, na rok od 10 godina.
Po donošenju navedene Odluke, sa Udrugom Ruka šapi sklopljen je i Ugovor o
uporabi zemljišta za potrebe uređenja prihvatilišta za napuštene životinje kojim su regulirana
osnovna prava i obveze između Grada Pule i Uporabovnika – Udruge Ruka šapi. Ugovor je
zaključen na vrijeme do 15. svibnja 2023. godine.
U odnosu na činjenicu da je predmetnoj nekretnini, u vrijeme donošenja Odluke i
potpisivanja Ugovora o uporabi, važećim GUP-om Grada Pule bila određena namjena
Zaštitnih zelenih površina (Z), Udruga se zamolbom od 17. svibnja 2013. godine (KLASA:
350-01/13-01/20), u tijeku izrade Izmjena i dopuna GUP-a Grada Pule, obratila Upravnom
odjelu za prostorno uređenje, kao nositelju izrade predmetnih Izmjena i dopuna plana, tražeći
da se izmjeni urbanistički status k.č. br. 846/102 k.o. Galižana na način da se na stvore
planske pretpostavke za realizaciju skloništa.
Procijenivši važnost predmetnog zahtjeva, već u fazi izrade Prijedloga prostornog
plana za javnu raspravu, izvršena je prenamjena predmetne k.č. te je istoj, umjesto
dotadašnje, određena Zdravstvena namjena (D3) u sklopu koje je moguće realizirati, između
ostalog, i skloništa za životinje.

Slijedom predmetnog traženja, a vezano uz konkretne pokazatelje, usklađeni su i
ostali planski parametri – mogućnost gradnje građevina do 1.000 m², dvije nadzemne etaže,
koeficijenta izgrađenosti 0,4, visine do 8m.
Postupajući po uobičajenoj praksi, neovisno što isto nadilazi Zakonom propisanu
obvezu u postupku izrade prostornih planova, Upravni odjel za prostorno uređenje je sve
podnositelje zahtjeva za izmjenu plana (pa tako i Udrugu za zaštitu životinja Ruka šapi)
obavijestio o roku održavanja javne rasprave i javnih izlaganja, mogućnosti uvida u planska
rješenja te mogućnosti ulaganja primjedbi na izloženi Prijedlog plana ukoliko podnositelji
zahtjeva nisu zadovoljni izloženim. Obzirom da tijekom javne rasprave, za ovu lokaciju nije
podnesena niti jedna primjedba, navedeni su planski pokazatelji ostali nepromijenjeni.
Donošenjem Odluke o donošenju Izmjena i dopuna GUP-a Grada Pule („Službene
novine Grada Pule“ br. 5/14) predmetne su izmjene i dopune GUP-a Grada Pule stupile na
snagu čime je ostvaren prvi (osnovni) preduvjet u pogledu konkretne realizaciju tražene
namjene.
Slijedeći administrativni korak u ovom procesu čini ishođenje potrebnih dozvola za
gradnju.
U odnosu na navedeno, a vezano uz činjenicu da je predmetna nekretnina važećim
Prostornim planom Grada Pule evidentirana djelomično kao izgrađeni a djelomično kao
neizgrađeni dio građevinskog područja, te da su, stupanjem na snagu novog Zakona o
prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13) neizgrađeni dijelovi građevinskih
područja, do usklađenja prostornih planova sa tim zakonom, izjednačeni sa „neuređenim“
dijelovima građevinskih područja unutar kojih se omogućava izdavanje odobrenja za gradnju
ukoliko je donesen Urbanistički plan uređenja, formalno izdavanje odobrenja za gradnju
može uslijediti po stupanju na snagu navedenog usklađenja prostornog plana.
Gradsko vijeće Grada Pule, na sjednici održanoj 07. svibnja 2015. godine, donijelo je
Odluku kojom je pokrenut proces predmetnih dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule
te se, obzirom da se isto provodi po skraćenom postupku, njegovo donošenje očekuje tijekom
jeseni tekuće godine, čime će Grad Pula otkloniti i posljednju (administrativnu) prepreku
vezanu uz konkretnu realizaciju.
U međuvremenu, odnosno do stupanja na snagu dopuna Prostornog plana sama
Udruga, kao korisnik predmetnog zemljišta, ima mogućnost vrijeme iskoristiti za pripremne
radnje (izradu projekata i ostale aktivnosti koje prethode ishođenju dozvola).
Iz svega navedenog jasno proizlazi kako je Grad Pula već poduzeo sve aktivnosti iz
svojeg djelokruga poslova, kako bi Udruzi Ruka šapi omogućio realizaciju skloništa za
napuštene životinje.
Slijedom navedenog, zbog izuzetnog značaja teme, podržavamo prijedlog vijećnika za
otvaranjem rasprave na Gradskom vijeću vezano za izgradnju azila za napuštene životinje sa
područje Pule i okolice.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

