


























































































 

PRILOG 8. 
 
OČITOVANJA NA ZAHTJEVE SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI 
 

 PODNOSITELJ 
PRIMJEDBE 

ZAHTJEV MIŠLJENJE – ODGOVOR 
IZRAĐIVAČA PLANA 

OČITOVANJA/MIŠLJENJA 

1. Upravni odjel za 
održivi razvoj 
Istarske županije 

Nema primjedbi 

2. MINISTARSTVO 
KULTURE, 
Konzervatorski 
odjel u Puli 

U mišljenju su dostavljeni podaci 
zaštićenim kulturnim dobrima primjedbe 
na Odredbe za provedbu. 

Mišljenje se ne razmatra jer nije 
predmet III. Izmjena i dopuna 
PPUG-a. 
Odlukom o izradi nije predviđena 
izmjena kulturne baštine, odnosno 
navedeni članci nisu predmet ovih 
Izmjena i dopuna plana. 
Sukladno čl. 4. st.3. i čl. 101. st.1. 
Zakona o prostornom uređenju 
sve suglasnosti i mišljenja iz 
posebnih propisa daju se u javnoj 
raspravi. 

3. HAKOM – Hrvatska 
regulatorna 
agencija za mrežne 
djelatnosti, Zagreb 

Izdano je negativno mišljenje u kojem se 
navodi da nije omogućen razvoj nove 
elektroničke komunikacijske 
infrastrukture. 

Mišljenje se ne razmatra jer nije 
predmet III. Izmjena i dopuna 
PPUG-a. 
Odlukom o izradi nije predviđena 
izmjena elektroničkih 
komunikacija, odnosno navedeno 
nije predmet ovih Izmjena i 
dopuna plana. 
Sukladno čl. 4. st.3. i čl. 101. st.1. 
Zakona o prostornom uređenju 
sve suglasnosti i mišljenja iz 
posebnih propisa daju se u javnoj 
raspravi. 

4. ŽUPANIJSKA 
UPRAVA ZA 
CESTE, Pazin 

Mišljenjem se navodi da Plan nije 
usklađen s primljenim zahtjevima. 

Mišljenje se ne razmatra jer 
nije predmet III. Izmjena i 
dopuna PPUG-a. 
Odlukom o izradi nije predviđena 
izmjena prometne mreže, 
odnosno navedeno nije predmet 
ovih Izmjena i dopuna plana. 

5. JAVNA USTANOVA 
ZAVOD ZA 
PROSTORNO 
UREĐENJE Istarske 
županije 

Mišljenjem su utvrđene sljedeće 
neusklađenosti: 
- nedostaje prikaz granice obuhvata 
Plana i naziv „Republika Slovenija" 
- na kartografskom prikazu br. 1. 
nedostaje namjena površina za dva dijela 
u naselja Hum 
- na kartografskom prikazu br. 3.3. u 
legendi preoblikovati planski pokazatelj 
„obuhvat planiranog UPU-a“ u „obuhvat 
obvezne izrade UPU-a“ 
- na kartografskom prikazu br. 4.14. 
brisati prikazan obuhvat UPU Ročko 
polje sjever, budući da na predmetnom 
području nema planiranog građevinskog 
područja. 

Mišljenje se prihvaća, 
Uz napomenu da se naziv UPU 
Ročko polje sjever odnosi na UPU 
za građevinsko područje naselja 
smješteno zapadno pa je isti 
izmaknut. 



 

- ispraviti planski pokazatelj izdvojenog 
građevinskog područja izvan naselja 
„TP2“ Brižac te ga utvrditi kao „TP1“ 
Brižac.  
- u tablici čl. 5. Odredbi Plana ispraviti 
podatak o izgrađenosti izdvojenog 
građevinskog područja izvan naselja TP2 
Lokve te isto utvrditi kao 100% 
izgrađeno. 
- Smatramo potrebnim u Odredbama 
Plana navesti da se zahvati 
gospodarenja otpadom (GnO) u dijelu 
IGPN  Cimos 1 (I1), mogu planirati u 
manjoj površini predmetnog područja. 
Isto tako, smatramo potrebnim na 
kartografski prikaz br. 2.2. dodati planski 
znak „PS“ (pretovarna stanica), a koja se 
planira u IGPIN Most (I2), sukladno 
odredbama st. 4. čl. 92. ovog Plana. 

6. MUP, Ravnateljstvo 
civilne zaštite 

Suglasnost, nema primjedbi 

7.  Hrvatske vode, 
Rijeka 

Mišljenjem se navodi da je Plan 
potrebno dopuniti traženim smjernicama. 

Mišljenje se ne razmatra jer nije 
predmet III. Izmjena i dopuna 
PPUG-a. 
Odlukom o izradi nije predviđena 
izmjena vodnogospodarskog 
sustava kao ni mjera zaštite, 
odnosno navedeno nije predmet 
ovih Izmjena i dopuna plana. 

PRIMJEDBE NA PLAN 

1. Silvana Černeka 
Mario Černeka 
Buzet 

1. Zahtjevom se traži prenamjena iz 
neizgrađenog i neuređenog dijela u 
neizgrađeni i uređeni dio građevinskog 
područja za: k.č. 754/1, k.č. 750/11 k.o. 
Buzet 
2. Zahtjevom se traži proširenje 
građevinskog područja naselja na k.č. 
744/131, k.o. Buzet. 

1. Zahtjev je već prihvaćen. 
K.č. 754/1 i 750/11 se već 
nalaze unutar uređenog 
građevinskog područja naselja. 
2. Zahtjev za proširenjem 
građevinskog područja se ne 
razmatra jer nije predmet III. 
Izmjena i dopuna PPUG-a. 
Odlukom o izradi nije 
predviđeno proširenje 
građevinskog područja. 

2. Vesna Tolušić 
Buzet 

Zahtjevom se traži prenamjena k.č. 
866/6, k.o. Buzet u uređeno građevinsko 
područje naselja. 

Zahtjev za proširenjem 
građevinskog područja se ne 
razmatra jer nije predmet III. 
Izmjena i dopuna PPUG-a. 
Odlukom o izradi nije 
predviđeno proširenje 
građevinskog područja. 

3. Helena Šterpin 
Buzet 

Zahtjevom se traži proširenje 
građevinskog područja naselja na k.č. 
6513, 6514, k.o. Svi Sveti. 

Zahtjev za proširenjem 
građevinskog područja se ne 
razmatra jer nije predmet III. 
Izmjena i dopuna PPUG-a. 
Odlukom o izradi nije 
predviđeno proširenje 
građevinskog područja. 

4. Ivan Majcan 
Buzet 

Zahtjevom se traži proširenje 
građevinskog područja naselja na k.č. 
7598, k.o. Vrh. 

Zahtjev za proširenjem 
građevinskog područja se ne 
razmatra jer nije predmet III. 
Izmjena i dopuna PPUG-a. 



 

Odlukom o izradi nije 
predviđeno proširenje 
građevinskog područja. 

5. Vladimir Marušić 
Buzet 

1. Zahtjevom se traži proširenje 
građevinskog područja naselja za 1000 
m2 na k.č. 4694, k.o. Senj za izgradnju 
gospodarskih objekata s pratećim 
sadržajima nužnim za poslovanje  
OPG-a. 
2. Zahtjevom se traži proširenje 
građevinskog područja naselja na k.č. 
1127, k.o. Sovišćina. 

Zahtjev za proširenjem 
građevinskog područja se ne 
razmatra jer nije predmet III. 
Izmjena i dopuna PPUG-a. 
Odlukom o izradi nije 
predviđeno proširenje 
građevinskog područja. 

6. Vladimir Agapito 
Buzet 
Tripolit d.o.o. 
Umag 

Zahtjevom se traži proširenje 
građevinskog područja naselja za cca 
7000 m2 (proširenje zone kamp 
odmorišta) na k.č. 2566/1, k.č. 2565 
sve k.o. Buzet - Stari Grad 

Zahtjev za proširenjem 
građevinskog područja se ne 
razmatra jer nije predmet III. 
Izmjena i dopuna PPUG-a. 
Odlukom o izradi nije 
predviđeno proširenje 
građevinskog područja. 

7. Silva Radan 
Poreč 

Zahtjevom se traži proširenje 
građevinskog područja naselja na k.č. 
703/1, k.o. Buzet - Stari Grad. 

Zahtjev za proširenjem 
građevinskog područja se ne 
razmatra jer nije predmet III. 
Izmjena i dopuna PPUG-a. 
Odlukom o izradi nije 
predviđeno proširenje 
građevinskog područja. 

8. Silva Radan 
Poreč 

Zahtjevom se traži proširenje 
građevinskog područja naselja na k.č. 
701/2, k.č. 702 sve k.o. Buzet - Stari 
Grad. 

Zahtjev za proširenjem 
građevinskog područja se ne 
razmatra jer nije predmet III. 
Izmjena i dopuna PPUG-a. 
Odlukom o izradi nije 
predviđeno proširenje 
građevinskog područja. 

9. Sandra Merlić 
Pazin 

Zahtjevom se traži prenamjena iz 
neizgrađenog i neuređenog dijela u 
neizgrađeni/uređeni dio građevinskog 
područja za k.č. 181/1, k.o. Buzet - Stari 
Grad 

Zahtjev se ne prihvaća jer se 
k.č. nalazi unutar obuhvata 
važećeg UPU-a grada Buzeta 
temeljem kojeg je određen 
pristup građevne čestice na 
prometnu površinu. Navedena 
prometna površina nije 
izvedena stoga se predmetna 
građevna čestice nalazi u 
neuređenom građevinskog 
području. 

10. Lorena Gregorović 
Opatija 

Zahtjevom se traži proširenje 
građevinskog područja izvan naselja 

(turističko područje) na k.č. 4656/1 i k.č. 

4058/2 sve k.o. Marčenegla. 

Zahtjev za proširenjem 
građevinskog područja se ne 
razmatra jer nije predmet III. 
Izmjena i dopuna PPUG-a. 
Odlukom o izradi nije 
predviđeno proširenje 
građevinskog područja. 

11. Magda Gregorović 
Buzet 

Zahtjevom se traži proširenje 
građevinskog područja naselja na k.č. 
4446, k.č. 4447, k.č. 4448, sve k.o. 
Marčenegla 

Zahtjev za proširenjem 
građevinskog područja se ne 
razmatra jer nije predmet III. 
Izmjena i dopuna PPUG-a. 
Odlukom o izradi nije 
predviđeno proširenje 
građevinskog područja. 

12. Josip Gregorović 
Buzet 

Zahtjevom se traži proširenje 
građevinskog područja naselja na k.č. 
4505, k.č. 4506, k.č. 4507, k.č. 4496/2 

Zahtjev za proširenjem 
građevinskog područja se ne 



 

sve k.o. Marčenegla. razmatra jer nije predmet III. 
Izmjena i dopuna PPUG-a. 
Odlukom o izradi nije 
predviđeno proširenje 
građevinskog područja. 

13. Aldo Krbavac 
Roč 

Zahtjevom se traži izuzimanje iz 
obuhvata obavezne izrade UPU ROČKO 
POLJE SJEVER k.č. 11636/1, k.č. 
11637 k.o. Roč 

Zahtjev se ne prihvaća. 
Navedene k.č. su označena kao 
neizgrađene i uređene, ali s 
obzirom da se u nastavku 
nalaze k.č. koje su neuređene 
predložena je izrada 
urbanističkog plana koji bi 
obuhvatio sve neuređene k.č. te 
kojim bi se mogla planirana 
prometna mreža sa pristupom 
na postojeće prometnice. 
Napominjemo da se prema 
čl.100.st.6. Odredbi za 
provedbu Na izgrađenom i 
neizgrađenom - uređenom 
građevinskom području koje se 
nalazi unutar područja za koje je 
obvezna izrada UPU-a mogu 
izdavati akti za gradnju u skladu 
s odredbama PPUG-a, a prije 
izrade UPU-a.  

14. Josip Mrša 
Zagreb 

Zahtjevom se traži proširenje 
građevinskog područja naselja na k.č. 
2267/1, k.o. Vrh. 

Zahtjev za proširenjem 
građevinskog područja se ne 
razmatra jer nije predmet III. 
Izmjena i dopuna PPUG-a. 
Odlukom o izradi nije 
predviđeno proširenje 
građevinskog područja. 

15. Josip Mrša 
Zagreb 

Zahtjevom se traži proširenje 
građevinskog područja naselja na k.č. 
1528/1, k.o. Svi Sveti 

Zahtjev za proširenjem 
građevinskog područja se ne 
razmatra jer nije predmet III. 
Izmjena i dopuna PPUG-a. 
Odlukom o izradi nije 
predviđeno proširenje 
građevinskog područja. 

16. Mirta Petretić 
Buzet 

Zahtjevom se traži proširenje 
građevinskog područja naselja na cijele 
k.č. 923 i k.č. 924 sve k.o. Buzet - Stari 
Grad 

Zahtjev za proširenjem 
građevinskog područja se ne 
razmatra jer nije predmet III. 
Izmjena i dopuna PPUG-a. 
Odlukom o izradi nije 
predviđeno proširenje 
građevinskog područja. 

17. Mirta Petretić 
Buzet 

Zahtjevom se traži proširenje 
građevinskog područja naselja na k.č. 
646/1, k.o.  Buzet - Stari Grad 

Zahtjev za proširenjem 
građevinskog područja se ne 
razmatra jer nije predmet III. 
Izmjena i dopuna PPUG-a. 
Odlukom o izradi nije 
predviđeno proširenje 
građevinskog područja. 

18. Mirta Petretić 
Buzet 

Zahtjevom se traži proširenje 
građevinskog područja naselja na k.č. 
458, k.č. 459, k.č. 460 sve k.o. Buzet – 
Stari Grad 

Zahtjev za proširenjem 
građevinskog područja se ne 
razmatra jer nije predmet III. 
Izmjena i dopuna PPUG-a. 
Odlukom o izradi nije 
predviđeno proširenje 
građevinskog područja. 



 

19. Josipa Benčić 
Buzet 

Zahtjevom se traži proširenje 
građevinskog područja naselja na cijelu 
k.č. 6964 te na k.č. 6968, k.č. 6969 sve 
k.o. Sovinjak. 

Zahtjev za proširenjem 
građevinskog područja se ne 
razmatra jer nije predmet III. 
Izmjena i dopuna PPUG-a. 
Odlukom o izradi nije 
predviđeno proširenje 
građevinskog područja. 

20. COIN inženjering 
Pula 
 
Za CAPO d.o.o. 
Brtonigla-Verteneglio 

Zahtjevom se za građevinsko područje 
izvan naselja I4 Genetskog centra u 
Nugli traži: 
1. zadržavanje površine kakva je bila u 
izvornom prostornom planu – 8,18 ha 
2. omogućavanje smještaja postrojenja 
za proizvodnju energije iz sunčeve 
energije i bioplinskog postrojenja. 

1. Zahtjev za promjenom 
površine se ne prihvaća. 
Uvidom u II. Izmjene i dopune 
plana utvrđeno je da površina 
upisana u tablicu nije istovjetna 
površini koje je određena na 
listu građevinskih područja, 
stoga je u tablicu upisana 
stvarna površina koja je bila 
prikazana u grafičkom dijelu II. 
Izmjena i dopuna plana, a koja 
je utvrđena i nakon 
prebacivanja istog na DKP u 
HTRS-u. Odlukom o izradi nije 
predviđeno proširenje 
građevinskog područja već 
samo prebacivanje na DKP u 
HTRS-u. 
2. Zahtjev za izmjenom 
Odredbi za provedbu 
proizvodne namjene se ne 
razmatra jer isto nije 
predviđeno Odlukom o izradi III. 
Izmjena i dopuna PPUG-a. 

21. COIN inženjering 
Pula 
 
Za KAVCI d.o.o. 
Pula 

Zahtjevom se traži proširenje 
građevinskog područja izvan naselja 
(turističko područje: T3 – kamp s 
kapacitetom 200 postelja, veličine cca 2 
ha) na: k.č. 5069/3, k.č. 5069/4, k.č. 
5069/5, k.č. 5070/4, k.č. 5070/5, k.č. 
5122/89 sve k.o. Hum 

Zahtjev za proširenjem 
građevinskog područja se ne 
razmatra jer nije predmet III. 
Izmjena i dopuna PPUG-a. 
Odlukom o izradi nije 
predviđeno proširenje 
građevinskog područja. 

22. COIN inženjering 
Pula 
 
Za STANCIJA 
SANTOLINA d.o.o. 
Pula 

Zahtjevom se traži proširenje 
građevinskog područja izvan naselja 
(turističko područje: T3 – kamp s 
kapacitetom 300 postelja, veličine cca 2 
ha) na: k.č. 5143/75, k.č. 5143/76, k.č. 
5143/79, k.č. 5147/2, k.č. 5148/1, k.č. 
5149/1, k.č. 5150/1, k.č. 5151/19, k.č. 
5151/21, k.č. 5152/1, k.č. 5152/3, k.č. 
5152/4, k.č. 5152/5 sve k.o. Hum 

Zahtjev za proširenjem 
građevinskog područja se ne 
razmatra jer nije predmet III. 
Izmjena i dopuna PPUG-a. 
Odlukom o izradi nije 
predviđeno proširenje 
građevinskog područja. 

23. Edi Žulić 
Roč 

Zahtjevom se traži proširenje 
građevinskog područja naselja na: 
k.č. 11198, k.č. 11197, k.č. 11199, k.č. 
11200, k.č. 11201, k.č. 11202, k.č. 
11203, k.č. 11204, k.č. 10875/4, k.č. 
10875/3, k.č. 10875/2, k.č. 10875/1, k.č. 
10876, k.č. 10877, k.č. 10878, k.č. 
10879, k.č. 10880, k.č. 10881/1, k.č. 
10881/2, k.č. 10882, k.č. 10885, k.č. 
1086/1, k.č. 1086/0, k.č. 10864, k.č. 
10863 
k.č. 11389, k.č. 11388, k.č. 11354, k.č. 
11394, k.č. 11392, k.č. 11391, k.č. 
11390, k.č. 11386, k.č. 11383, k.č. 

Zahtjev za proširenjem 
građevinskog područja se ne 
razmatra jer nije predmet III. 
Izmjena i dopuna PPUG-a. 
Odlukom o izradi nije 
predviđeno proširenje 
građevinskog područja. 
 



 

11382, k.č. 11361, k.č. 11360, k.č. 
11366, k.č. 11363, k.č. 11377, k.č. 
11376, k.č. 11379, k.č. 11366, k.č. 
11375, k.č. 11396, k.č. 11384, k.č. 
11381, k.č. 11378, k.č. 11373, k.č. 
11374, k.č. 11375, k.č. 11380 
k.č. 9569, k.č. 9568, k.č. 9566, k.č. 9567 
k.č. 11410, k.č. 11411, k.č. 9571, k.č. 
9570, k.č. 11409, k.č. 11412, k.č. 11413 
k.č. 11416, k.č. 11415, k.č. 11414, k.č. 
11412, k.č. 9558, k.č. 9559, k.č. 8365 
k.č. 8364, k.č. 8363/2 

24. Neda Zugan 
Buzet 

Zahtjevom se traži proširenje 
građevinskog područja poslovne 
namjene na k.č. 1562, k.č. 1563/1, k.č. 
1573, k.č. 1574 sve k.o. Buzet – Stari 
Grad. 

Zahtjev za proširenjem 
građevinskog područja se ne 
razmatra jer nije predmet III. 
Izmjena i dopuna PPUG-a. 
Odlukom o izradi nije 
predviđeno proširenje 
građevinskog područja. 

25. Dean Merlić 
Pazin 

Zahtjevom se traži prenamjena iz 
neizgrađenog i neuređenog dijela u 
neizgrađeni/uređeni dio građevinskog 
područja za k.č. 181/1, k.o. Buzet - Stari 
Grad 

Zahtjev se ne prihvaća jer se 
k.č. nalazi unutar obuhvata 
važećeg UPU-a grada Buzeta 
temeljem kojeg je određen 
pristup građevne čestice na 
prometnu površinu. 
Navedena prometna površina 
nije izvedena stoga se 
predmetna građevna čestice 
nalazi u neuređenom 
građevinskog području. 

26. Jerka Rinčić 
Kostrena 

Zahtjevom se traži proširenje 
građevinskog područja naselja na k.č. 
13198/2, k.č. 13199/2, k.č. 13216, k.č. 
13217 sve k.o. Roč 

Zahtjev za proširenjem 
građevinskog područja se ne 
razmatra jer nije predmet III. 
Izmjena i dopuna PPUG-a. 
Odlukom o izradi nije 
predviđeno proširenje 
građevinskog područja. 

 
Odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga plana 
Sandra Jakopec, d.i.a. 
 
 
 
 
 
 
 




