Na temelju članka 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine grada Pule» br.
7/09 i 16/09) i čl. 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine“ RH br.
76/07, 38/09 i 55/11), Gradonačelnik Grada Pule dana 27. srpnja 2011. godine, donio je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o javnoj raspravi o
Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Marina Veruda"

I
Usvaja se Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja
"Marina Veruda" (u daljnjem tekstu: Plan).
II
Nacrt konačnog prijedloga Plana Stručni izrađivač dužan je pripremiti sukladno
usvojenom Izvješću o javnoj raspravi.
III
Sastavni dio ovog Zaključka čini Izvješće o javnoj raspravi.
IV
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 350-01/09-01/24
Urbroj:2168/01-03-02-0153-11-193
Pula, 27. srpnja 2011.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Obrazloženje

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji ( Narodne novine
Republike Hrvatske br. 76/07,38/09 i 55/11) i Zaključka Gradonačelnika Grada Pule,
KLASA: 350-01/09-01/24, Urbroj: 2168/01-03-02-0153-11-158 od 14. travnja 2011.,Upravni
odjel za prostorno ureñenje kao Nositelj izrade plana objavio je javnu raspravu o prijedlogu
Urbanističkog plana ureñenja “Marina Veruda”.
Javna rasprava održana je u razdoblju od 26. travnja 2011. godine do 27. svibnja
2011. godine.
Člankom 91. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji („Narodne novine Republike
Hrvatske” br. 76/07,38/09 i 55/11) (u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da odgovorni
voditelj obrañuje sve prijedloge i primjedbe koje su sudionici u javnoj raspravi dali u roku i
na način odreñen u članku 90. ovog Zakona i s Nositeljem izrade priprema Izvješće o javnoj
raspravi.
Rok za pripremu Izvješća sukladno Zakonu iznosi najviše 90 dana za novi prostorni
plan od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi.
Člankom 92. utvrñen je sadržaj Izvješća o javnoj raspravi koji sadrži osobito:
- podatke iz članka 86. ovog Zakona (odnose se na objavu javne rasprave)
- popis pozvanih sudionika u javnoj raspravi prema posebnoj obavijesti
- popis sudionika u javnoj raspravi čija su očitovanja , prijedlozi i primjedbe na prijedlog
prostornog plana prihvaćeni,
- obrazloženja o očitovanjima, prijedlozima i primjedbama sudionika u javnoj raspravi koji
nisu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni.
- obrazloženja o očitovanjima, prijedlozima i primjedbama vlasnika nekretnina na području
obuhvata detaljnog plana ureñenja,
- popis sudionika u javnoj raspravi čija su očitovanja , mišljenja , prijedlozi i primjedbe dani
izvan odreñenog roka.
Akti, preslike i drugi dokazi objave javne rasprave , pozivi i posebne obavijesti o javnoj
raspravi, zapisnici o javnim izlaganjima , dokazi sudjelovanja u javnom izlaganju pozvanih
sudionika u javnoj raspravi i knjiga primjedbi sastavni su dio Izvješća o javnoj raspravi.
Ovim se Zaključkom predlaže usvajanje Izvješća o javnoj raspravi prijedloga
Urbanističkog plana ureñenja “Marina Veruda” kao temelja za izradu nacrta konačnog
prijedloga Plana.

PROČELNIK
Giordano Škuflić dipl.ing.grañ.v.r.

U privitku:
Izvješće o javnoj raspravi
prijedloga Urbanističkog plana ureñenja “Marina Veruda”

Klasa: 350-01/09-01/24
Urbroj:2168/01-03-02-0153-11-189
Pula, 19.7.2011

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O
PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
«MARINA VERUDA«

GRAD PULA
Upravni odjel za prostorno uređenje
( Nositelj izrade Plana )
i
«URBIS 72» d.d.
iz Pule, Sv. Teodora 2
( Stručni izrađivač Plana)
Sukladno članku 91. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( «Narodne novine
Republike Hrvatske» br. 76/07 i 38/09,55/11 ) pripremili su:

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O
PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
« MARINA VERUDA «

1.

UVOD

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( Narodne novine
Republike Hrvatske br. 76/07 ,38/09,55/11) i Zaključka Gradonačelnika Grada Pule ,
KLASA: 350-01/09-01/24, Urbroj: 2168/01-03-02-0153-11-158 od 14. travnja 2011, Upravni
odjel za prostorno uređenje kao Nositelj izrade plana objavio je javnu raspravu o prijedlogu
Urbanističkog plana uređenja «Marina Veruda«

Prethodno navedenim Zaključkom Gradonačelnika :
1. utvrđen je prijedlog Plana koji se daje na javnu raspravu te,
2. utvrđen način provođenja javne rasprave
Javna rasprava održana je u razdoblju od 26. travnja 2011 godine do 27. svibnja
2011. godine.
Obavijest o načinu organiziranja javne rasprave objavljena je u «Glasu Istre» 19.
travnja 2011. godine, na službenoj web stranici Grada Pule( www.pula.hr) i na oglasnoj ploči
Upravnog odjela za prostorno uređenje.

2.

JAVNI UVID

Za vrijeme trajanja Javne rasprave prijedlog urbanističkog plana uređenja
«Marina Veruda« za javnu raspravu bio je izložen na javni uvid u Upravnom odjelu za
prostorno uređenje Grada Pule, Forum 2 i na oglasnoj ploči u sjedištu Mjesnog odbora
Nova Veruda u Puli, Vidikovac 7.
Uvid u izloženi Prijedlog Plana omogućen je svima zainteresiranima u
Upravnom odjelu za prostorno uređenje svakog radnog dana od 09,00 – 16,00 sati a u sjedištu
Mjesnog odbora četvrtkom od 08,30 do 11,30 sati te u poslijepodnevnim satima dana 28
travnja i 12. svibnja od 17.00 do 19.00 sati.

Osim navedenoga javni uvid bio je omogućen i na službenim internet stranicama
Grada Pule stranicama Grada Pule ( www.pula.hr). Na navedenim je stranicama omogućeno
je pregledavanje cjelovitog prijedloga Urbanističkog plana uređenja «Marina Veruda« za
javnu raspravu što podrazumjeva njegove grafičke i tekstualne djelove i Sažetak za javnost.

3.

JAVNA IZLAGANJA/STRUČNA RASPRAVA
Za vrijeme trajanja javne rasprave organizirana su dva javna izlaganja :

3.1. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera Prijedloga
Urbanističkog plana uređenja «Marina Veruda« za javnu raspravu za sve zainteresirane
održano je u sjedištu Mjesnog odbora Nova Veruda, Vidikovac br.7, dana 03. svibnja 2011.
godine u 18 sati.
Tijekom ovog javnog izlaganja u Zapisnik su primjedbe dali:
1.
2.
3.

Vlado Šegon
Mirjana Antonelić
Slavica Rudan

Cjeloviti Zapisnik sa ovog javnog izlaganja priložen je uz Izvješće o provedenoj
javnoj raspravi i čini njegov sastavni dio.
3.2. Javno izlaganje – stručna rasprava sa predstavnicima nadležnih državnih tijela,
upravnih tijela Županije i Grada te pravnim osobama s javnim ovlastima o Prijedlogu
Urbanističkog plana uređenja «Marina veruda « za javnu raspravu održano je 09. svibnja
2011. godine u 10 sati u Komunalnoj palači.
Sukladno odredbama članka 87. Zakona posebna obavijest o javnoj raspravi upućena
je na sveukupno 34 adrese tijela i osoba određenim posebnim propisima koja su dala zahtjeve

(podatke, planske smjernice i propisane dokumente), tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave na čiji djelokrug mogu utjecati predložena rješenja prostornog plana
te mjesnih odbora za područje obuhvata prijedloga urbanističkog plana uređenja i to kako
slijedi:
-

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja,
Ministarstvo mora,prometa i infrastrukture
Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Puli
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode
Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Istarska
Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje
primorsko-istarskih slivova
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Područni ured za zaštitu i spašavanje Pazin,
Hrvatske šume , Uprava šuma Buzet,
Hrvatske šume, Šumarija Pula,
Zavod za prostorno uređenje Istarske županije
Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Pazin,
HEP ODS d.o.o., Elektroistra Pula,
Hrvatske ceste d.o.o., Ispostava Pula,
Županijska uprava za ceste Istarske županije
HT d.d., Odjel za mrežnu infrastrukturu i dokumentaciju
HRVATSKI TELEKOM d.d.,
Odjel za planiranje i razvoj fiksne i pristupne mreže
Vodovod Pula d.o.o. Pula
Pula Herculanea d.o.o. Pula,
Plinara d.o.o. Pula
Lučka kapetanija Pula
Lučka uprava Pula
Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj ,
Istarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
Grad Pula, Upravni odjel za financije i opću upravu
Grad Pula, Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu
Grad Pula, Upravni odjel društvene djelatnosti
HAKOM –Hrvatska agencija za poštu i elektroničke telekomunikacije
MO Nova Veruda
MO Veruda
MO Vidikovac
OPĆINA MEDULIN

Javnom izlaganju/stručnoj raspravi upriličenoj za ove sudionike odazvali su se predstavnici:
1.
2.
3.
4.

Pula Herculanee d.o.o.
Vodovoda Pula d.o.o.
Plinara d.o.o.
MO Vidikovac

Tijekom ovog javnog izlaganja – stručne rasprave u Zapisnik su primjedbe dali:
1. BURŠIĆ VALTER, Plinara d.o.o.
2. BRŠČIĆ VLADIMIR, Pula Herculanea
Cjeloviti Zapisnik sa ovog javnog izlaganja priložen je uz Izvješće o provedenoj
javnoj raspravi i čini njegov sastavni dio.
4. PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, MIŠLJENJA
Osim tijekom javnog izlaganja na kojem je bilo moguće postavljati pitanja o planskim
rješenjima iz Prijedloga Plana građanima i udrugama omogućeno je sudjelovanje u javnoj
raspravi davanjem primjedbi ili prijedloga tijekom javne rasprave, odnosno zaključno do 27.
svibnja 2011. godine i to:
- upisom u knjige primjedbi koje su se nalazile uz izložene Prijedloge Plana ( u Upravnom
odjelu za prostorno uređenje i sjedištu Mjesnog odbora Nova Veruda )
- upućivanjem primjedbi ili prijedloga u pisanom obliku na adresu Nositelja izrade

4.1.

KNJIGE PRIMJEDBI

U knjige primjedbi izložene u sjedištu Mjesnog odbora i Upravnog odjela za
prostorno uređenje nije upisana niti jedna primjedba.
4.2.

PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, OČITOVANJA ZAPRIMLJENI U PISANOM
OBLIKU NA ADRESU NOSITELJA IZRADE

A.

Primjedbe,prijedlozi, mišljenja zaprimljeni u roku
Sudionici po posebnom pozivu:

-

VODOVOD PULA d.o.o.
HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih
slivova
HRVATSKE CESTE d.o.o.
HRVATSKE ŠUME d.o.o.
LUČKA KAPETANIJA
KONZERVATORSKI ODJEL U PULI
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE,PU PAZIN
HAKOM
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA, Vijeće Mjesnog odbora
HRVATSKI TELEKOM

Građani/udruge/ostali
-

-

STANARI ZGRADE CESTA PREKOMORSKIH BRIGADA 8.(Letonja,
Šverko,Oplanić,Bašić,Janjić)
STANARI ZGRADE CESTA PREKOMORSKIH BRIGADA 6 (Franco
Angelini,Ksenija Gašprotić,Ivan Vitasović,Đej Vitasović)
OBITELJ GAŠPROTIĆ
VLADO ŠEGON putem e maila
TEHNOMONT MARINA VERUDA

B.

Primjedbe izvan roka

-

Izvan utvrđenog roka za davanje primjedbi zaprimljena su tri primjedbe, a uputili su
ih :
- Vlado Šegon (putem e –maila)
- HEP Elektroistra Pula
- Pula Herculanea d.o.o.

Navedene primjedbe, sukladno odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju i
grdanji, nisu uzete u obzir pri izradi ovog Izvješća o provedenoj javnoj raspravi.

Sukladno čl. 91. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( «Narodne novine
Republike Hrvatske» br. 76/07 i 38/09 i 55/11) Nositelj izrade proslijedio je Odgovornom
voditelju Stručnog izrađivača na obradu sve primjedbe i prijedloge koje su sudionici dali u
roku i na način određen Zakonom sva mišljenja, primjedbe i prijedloge zaprimljene u za to
predviđenom roku.
Prijedlog obrade mišljenja, prijedloga i primjedbi od strane Stručnog izrađivača Nositelju
izrade je dostavljen 29.lipnja 2011. god., a dopune su dostavljene putem maila prema
traženju Nositelja izrade. Obrada primjedbi od strane Stručnog izrađivača sastavni je dio
ovog izvješća.
Od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje izvršena je revizija dostavljene obrade
primjedbi, a utvrđena Tablica sinteza je zauzetog stava po pitanju datih primjedbi što od
strane Stručnog izrađivača što od strane Nositelja izrade te je isti potpisom ovog Izvješća
zajednički verificiraju .
Sastavni dio ovog Izvješča čine preslici:
1. Zaključak Gradonačelnika Grada Pule o utvrđivanju prijedloga UPU»Marina

Veruda» za javnu raspravu KLASA: 350-01/09-01/24, Urbroj: 2168/01-03-02-0153-11-158
od 14. travnja 2011.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Objave javne rasprave
Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi
Zapisnici sa javnih izlaganja
Preslici Knjiga primjedbi
Elaborat prijedloga obrade primjedbi od strane Odgovornog voditelja izrade
Tablica –pregled obrade zaprimljenih primjedbi,prijedloga,mišljenja
obrazloženjem

IZVJEŠĆE PRIPREMILI :

Za stručnog izrađivača,«Urbis 72» d.d. Pula
1. Odgovorni Voditelj izrade Novković Nenad dipl.ing.arh.
Za nositelja izrade, Upravni odjel za prostorno uređenje
1. Pročelnik Giordano Škuflić, dipl.ing.građ
2. Koordinator Gabrijela Lovrić Cukon, dipl.ing.arh.

sa

