Na temelju članka 61. Statuta Grada Pula–Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09,
16/09, 12/11 i 1/13), članka 84. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine
Republike Hrvatske“ br.76/07, 38/09, 55/11, 90/11,50/12,55/12 i 80/13) a u svezi s člankom
188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine Republike Hrvatske“ br. 153/13)
Gradonačelnik Grada Pule dana 30. prosinca 2015. godine donosi
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Prijedloga II Ciljanih Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Pule
I
U svrhu provođenja javne rasprave utvrđuje se Prijedlog II Ciljanih Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Pule za javnu raspravu (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).
Prijedlog plana temelji se na elaboratu Nacrta prijedloga II Ciljanih Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja grada Pule izrađenom od strane Stručnog izrađivača iz prosinca
2015. godine.
Prijedlog plana koji se utvrđuje za javnu raspravu sadržavati će tekstualni, grafički
dio te Sažetak za javnost.
II
Javni uvid u Prijedlog plana organizirat će se u trajanju od 15 dana.
Obavijest o mjestu, datumu početka i vremenu trajanja javnog uvida, mjestu i
datumu održavanja javnih izlaganja te načinu i roku u kojem je moguće dostaviti očitovanja,
mišljenja, prijedloge i primjedbe na izloženi Prijedlog Plana objavit će se u Službenom glasilu
dnevnom tisku (Glas Istre) te na službenim web stranicama Grada Pule kao i Ministarstva
graditeljstva i prostornog uređenja, najmanje 8 dana prije početka javne rasprave.
III
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za prostorno uređenje.
IV
Sastavni dio ovog Zaključka čini Nacrt prijedloga II Ciljanih Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Pule.
V
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
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Obrazloženje
Donošenje ovog Zaključka temelji se na odredbama članka 84. Zakona o
prostornom ureñenju i gradnji („Narodne novine Republike Hrvatske” br. 76/07,
38/09, 55/11, 90/11,50/12,55/12 i 80/13 – dalje u tekstu ZPUG) kojim je propisano da
prijedlog prostornog plana za javnu raspravu utvrñuje izvršno tijelo (Gradonačelnik
Grada Pule), a u svezi s odredbama članka 188. Zakona o prostornom ureñenju
(„Narodne novine Republike Hrvatske“ br. 153/13) koji utvrñuje da će se postupci
izrade i donošenja dokumenata prostornog ureñenja započeti po odredbama ZPUG
dovršiti po odredbama tog zakona i propisa donesenih na temelju tog Zakona.
Izrada izmjena i dopuna plana koja je predmetom ovoga Zaključka pokrenuta
je temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja “Riva” i s tim povezanih
II Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja grada Pule, I Ciljanih
izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pule te stavljanje izvan snage
dijela Provedbenog urbanističkog plana „Stari grad Pula“ (u daljnjem tekstu Plan)
pokrenuta je Odlukom o izradi Plana (“Službene novine Grada Pule” br.6 /12 – dalje
u tekstu Odluka o izradi) kojom je, a sukladno mogućnosti koja proizlazi iz odredbi
članka 83. stavka 6. Zakona, utvrñeno da se za ove Izmjene i dopune Plana neće
provoditi prethodna rasprava.
Sukladno navedenom Prijedlog plana za javnu raspravu utvrñuje se na temelju
Nacrta prijedloga prostornog plana izrañenog sukladno smjernicama sudionika te
pozitivnih zakonskih propisa.
Osim utvrñivanja Prijedloga plana za javnu raspravu ovim se Zaključkom
predlaže utvrñivanje i osnovnih elemenata vezanih uz provedbu iste, a što se
konkretno odnosi na rok trajanja javnog uvida kao i obveze objave na način propisan
Zakonom.
Naime, provedba javne rasprave predstavlja fazu u tijeku izrade prostornog
plana u kojoj mogućnost sudjelovanja, osim tijela i/ili osoba navedenih u Odluci o
izradi, a koje daju podatke potrebne za izradu Plana, ostvaruju svi zainteresirani.
Slijedom navedenog Nositelju izrade prostornog plana utvrñena je obveza
objave javne rasprave u dnevnom tisku te na službenim web stranicama Grada Pule
kao i Ministarstva graditeljstva i prostornog ureñenja, najmanje 8 dana prije početka
javne rasprave (članak 86. stavak 1. Zakona). Ova objava, a sukladno odredbama
članka 86. stavka 2. Zakona, sadrži mjesto, datum početka i trajanja javnog uvida,
mjesto i datum javnog izlaganja, te rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju pisana
očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana.
Nadalje, pored prethodno navedenih aktivnosti člankom 87. Zakona Nositelju
izrade utvrñena je i obveza dostave posebne pisane obavijesti o javnoj raspravi
tijelima i osobama odreñenim posebnim propisima koja su dala zahtjeve (podaci,
planske smjernice i pisani dokumenti) za izradu prostornog plana iz područja svog
djelokruga, tijelima jedinica lokalne i područne samouprave, na čiji djelokrug mogu
utjecati predložena rješenja prostornog plana te mjesnim odborima za područje
obuhvata prijedloga urbanističkog plana ureñenja.
Trajanje javnog uvida u vremenu od 15 dana ( za izradu izmjena i dopuna
plana ) propisano je člankom 88. Zakona.

Točan datum početka javne rasprave te ostali rokovi koji iz istoga slijede ne
utvrñuju se ovim Zaključkom već se vežu za datum objave u sredstvima javnog
priopćavanja.
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Nacrt Prijedloga II Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja
Grada Pule.

