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REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA SVETVINČENAT 

Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat 
Tel./fax 052 560 016/ 560 005 
 
Klasa: 350-01/12-01/25 
Urbroj: 2168/07-01/02-15- 
Svetvinčenat, 18. rujna 2015.  
 
 
 
 
OPĆINA SVETVINČENAT 
 (Nositelji izrade Plana) 
 
i 
 
„URBIS“ d.o.o. Pula 
iz Pule, Sv. Teodora 2. 
(Stručni izrađivač) 
 
sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) pripremili su: 
 
 

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI 
O PRIJEDLOGU  

IZMJENA I DOPUNA 
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETVINČENAT 

                                („Službene novine Općine Svetvinčenat“, br. 3/05, 5/06, 2/11 i 3/14 ) 
 
Javna rasprava objavljena: 19. kolovoza 2015. godine.  
Javna rasprava održana:  od 26. kolovoza do 3. rujna 2015. godine.  
Javno izlaganje održano: 2. rujna 2015. godine. 
 
 
Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) i Zaključka 
Načelnika Općine Svetvinčenat  od 17. kolovoza 2015.  godine,  Klasa: 350-01/12-01/25 
Ur.broj: 2168/07-01/01-15-13, Općina Svetvinčenat, kao Nositelj izrade  objavila je javnu 
raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat 
(„Službene novine Općine Svetvinčenat“, br. 3/05, 5/06, 2/11 i 3/14). 
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Prethodno navedenim Zaključkom Općinskog Načelnika utvrđen je: 
1. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana koji se daje na javnu raspravu, 
2. Način provođenja javne rasprave. 

 
Javna rasprava održana je u vremenu od 26. kolovoza do 3. rujna 2015. godine. 
 
1. Objava javne rasprave 
 
Obavijest o održavanju i načinu organiziranja javne rasprave  objavljena je u dnevnom tisku 
(Glas Istre) dana 19. kolovoza 2015. godine,  na mrežnim stranicama Općine Svetvinčenat 
www.svetvinčenat.hr, na službenim Internet stranicama Ministarstva graditeljstva i 
prostornog uređenja www.mgipu.hr te oglasnoj ploči Općine Svetvinčenat. 
 
Za vrijeme trajanja Javne rasprave prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Svetvinčenat je bio izložen na javni uvid  u prostoru Vijećnice Općine Svetvinčenat 
na adresi Svetvinčenat 47, svakog radnog dana od od 8,00 do 14,00 sati  i utorkom od 8,00 do 
17,00 sati. 
Osim navedenoga javni uvid bio je omogućen i na službenim mrežnim stranicama Općine 
Svetvinčenat,  www.svetvincenat.hr.  
Na navedenim je mrežnim stranicama omogućeno pregledavanje cjelovitog prijedloga 
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat za javnu raspravu, što 
podrazumijeva Odredbe za provođenje, Grafičke priloge, Obrazloženje i Sažetak za javnost. 

 
Za vrijeme trajanja javne rasprave organizirano je jedno javno izlaganje koje je održano 2. 
rujna 2015. godine s početkom u 11,00 sati u u Vijećnici Općine Svetvinčenat. 
 
Sve prethodno navedene obavijesti vezane uz objavu javne rasprave date su u privitku i čine 
sastavni dio ovog Izvješća. 
 
2. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj 

raspravi 
Na sudjelovanje u javnoj raspravi posebnom obavijesti o javnoj raspravi Klasa:350-01/12-
01/25  Ur.broj:2168/07-01/02-15-15 od 18. kolovoza 2015.g. pozvani su slijedeći sudionici: 

1. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10000   
Zagreb  

2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, 
10000 Zagreb  

3. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Istarska, Sektor upravnih, 
inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg Republike 1, 52100 Pula  

4. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Puli, 
Ulica grada Graza 2, 52 100 Pula  

5. Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova ulica 10, 10000 Zagreb   
6. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Pazin, 

M.B. Rašana 7, 52 000 Pazin   
7. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih 

slivova,  Đ.Šporera 3, 51000 Rijeka  
8. Hrvatske šume, Uprava šuma, Podružnica Buzet, Šumarija Pula, Šijanska cesta 12, 

52100 Pula   
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9. HAKOM – Hrvatska agencija za poštu i elektroničke telekomunikacije, Roberta 
Frangeša  Mihanovića 9, 10000 Zagreb  

10. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, Riva 8, 52100 Pula  
11. Županijska uprava za ceste Istarske županije, M.B.Rašana 2/4, 52000 Pazin  
12. HEP ODS d.o.o., Elektroistra Pula, Vergerijeva 6, 52100 Pula  
13. Vodovod Pula d.o.o. Pula, Radićeva 9, 52100 Pula  
14. Pula Herculanea d.o.o. Pula, Trg I.Istarske brigade 14, 52100 Pula  
15. Grad Vodnjan, Općine:Žminj, Kanfanar, Bale, Marčana i Barban 
16. Mjesni odbori na području Općine Svetvinčenat 

 
Preslik posebne obavijesti o javnoj raspravi dat je u privitku i čini sastavni dio ovog Izvješća. 
 
3. Sudionici javne rasprave 
 
U vrijeme trajanja javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Svetvinčenat zaprimljeno je 14 primjedbi, mišljenja, suglasnosti podnesenih pisanim 
putem.  
Izvan roka za podnošenje primjedbi zaprimljeno je očitovanje Hrvatskih voda, 
Vodnogospodarskog odjela za slivove sjevernog Jadrana Klasa:350-02/15-01/487 
Urbroj:374-23-3-15-2 od 15.09.2015. 
 
3.1. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe 

prihvaćeni. 
 
U provedenom postupku obrade mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat prihvaćene su primjedbe, prijedlozi i 
mišljenja slijedećih sudionika javne rasprave: 
 
PRIMJEDBE PODNESENE PISANIM PUTEM: 

1. Vodovod Pula d.o.o - bez primjedbi 
2. Državna uprava za zaštitu i spašavanje - bez primjedbi, data suglasnost 
3. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - HAKOM- bez primjedbi 
4. Zavod za prostorno uređenje Istarske županije - dostava eleborata u elektronskom 

obliku odgovarajućeg formata 
5. Županijska uprava za ceste - usklađenje članka 50. s posebnim uvjetima 
6. MUP, Policijska uprava Istarska - usklađenje planskog rješenja s Pravilnikom o 

vatrogasnim pristupima (NN 35/94,55/94 i 142/03) 
7. Ceste d.o.o. Pula- usklađenje planskog rješenja s Odlukom o izradi u dijelu potrebe 

izrade Urbanističkog plana uređenja za proizvodnu zonu Gusta Vala 
8. Načelnik Dalibor Macan - utvrđuje se potreba ispravka greške u prijedlogu plana koji 

je upućen u javnu raspravu, a što je kao činjenica utvrđeno i tijekom javnog izlaganja. 
9. Cetina Nevenka -  promjena namjene za k.č.br.47/45,47/49,47/21,47/22,47/24 i 204/1 

sve k.o. Štokovci iz šumskih u poljoprivredne površine. 
10. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana-usklađenje 

planskog rješenja u dijelu odvodnje oborinskih voda 
 
PRIMJEDBE IZ ZAPISNIKA O JAVNOM IZLAGANJU: 

1.  Milan Živolić - ispravak uočene greške - izostavljanje postojećeg građevinskog 
područja u naselju Režanci 
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3.2. Popis sudionika u javnoj raspravi čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe nisu 
odnosno jesu djelomično prihvaćeni. 

 
U nastavku se daje pregled obrade primjedbi, prijedloga i mišljenja koji nisu ili su djelomično 
prihvaćeni sa obrazloženjima. 
 
PRIMJEDBE PODNESENE PISANIM PUTEM: 
 
1.  Mladen Bilić 
 
Primjedba:  
K.č.br. 2856/3,2822/1,2823/3 i 2823/2 sve k.o. Štokovci, naselje Režanci uvrsiti u 
neizgrađeni uređeni dio  građevinskog područja naselja. 
 
Status primjedbe: 
Primjedba se djelomično prihvaća 
 
Obrazloženje 
K.č. br. 2856/3 k.o Štokovci je zbog tehničke pogreške izuzeta iz građevinskog područja 
naselja. Ista se  prema važećem PPUO Svetvinčenat nalazi unutar granica građevinskog 
poručja naselja u njegovom neizgrađenom uređenom dijelu. Prijedlog Izmjena i dopuna 
PPUO će se ispraviti na način da se predmetna k.č. , kao i preostali izostavljeni postojeći dio, 
obradi kao neizgrađeni uređeni dio građevinskog područja naselja. 
Preostale k.č.br. 2822/1,2823/3 i 2823/2 sve k.o. Štokovci se prema prijedlogu Izmjena i 
dopuna PPUO Svetvinčenat već nalaze unutar izgrađenog dijela građevinskog područja 
naselja. 
 
2.  Načelnik Dalibor Macan 
 
Primjedba:  
U kartografskom prikazu br. 4.   k.o. Štokovci, dio naselja Režanci ucrtati planirani pristupni 
put širine 5,5m koji bi prolazio k.č.br. 2826/1, 2826/9, 2855/1, 2855/3, 2856/1, 2847/1, 
2853/8 i 2856/3.  
 
Status primjedbe: 
Primjedba se ne prihvaća 
 
Obrazloženje 
Prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Svetvinčenat je izrađen u skladu s ciljevima i programskim 
polazištima utvrđenim Odlukom o izradi ID PPUO Svetvinčenat („Službene novine Općine 
Svetvinčenat“, br 6/14). 
Jedan od ciljeva i programskih polazišta  se odnosi na potrebu da se za dijelove građevinskih 
područja naselja (rubni dijelovi naselja) površina manjih od 5000m2 propišu uvjeti provedbe 
zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uredenja, sukladno točki 3. 
članka 76. Zakona, a sve u svrhu stvaranja pretpostavki za neposredno provođenje PPUO 
Svetvinčenat i u tim dijelovima. Navedena detaljnost urbanističkog plana uređenja 
podrazumijevala je potrebu planskog određivanja pristupne prometne površine. 
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Kako se predmetno područje nalazi već unutar ovima Izmjenama i dopunama PPUO-a 
određenih neizgrađenih uređenih dijelova građevinskog područja naselja, u odnosu na nivo 
ovog prostorno planskog dokumenta  ne procjenjuje se potrebnim posebno ucrtavanje 
nerazvrstane prometnice predložene u primjedbi. Navedenu je prometnicu moguće   definirati 
kroz postupak izdavanja akata o građenju neposredno temljem odredbi ovog PPUO-a. U 
kontekstu podnesene primjedbe potrebno je i naglasiti da bi uvođenje nove prometne 
površine po primjedbi iziskivalo ponavljanje postupka javne rasprave.  
 
3.  Milan Živolić 
 
Primjedba:  
1.  
K.č.br.2841/1, 2848/1, 2847/2, 2849, 2846/2, 2848/4, 2848/6 i 250/1 sve k.o.Štokovci uvrstiti 
u izgrađeno građevinsko područje bez obveze izrade urbanističkog plana uređenja. 
2. 
K.č.br.2838/1,2838/3 i 2838/4 sve k.o. Štokovci uvrstiti u izgrađeno ili neizgrađeno uređeno 
građevinsko zemljište. 
 
Status primjedbe: 
Primjedba se ne prihvaća 
 
Obrazloženje 
Sve katastarske čestice ( iz obiju primjedbi), osim dijela k.č.br. 2841/1, k.č.br. 2846/2 i zgr. 
250/1 se nalaze unutar neizgrađenog uređenog dijela građevinskog područja naselja, za koje 
se dozvole za građenje mogu izdvati neposredno temljem odredbi PPUO Svetvinčenat, bez 
obveze izrade Urbanističkog plana uređenja. 
Dio k.č.br. 2841/1, k.č.br. 2846/2 i zgr. 250/1 se nalaze unutar izgrađenog dijela 
građevinskog područja naselja. 
 
3.  Barica Marković-Pugar 
 
Primjedba:  
K.č.br. 465/2 i 467 k.o. Štokovci uvrstiti u stambenu namjenu ili neku drugu namjenu koja 
omogućava gradnju. 
 
Status primjedbe: 
Primjedba se ne prihvaća 
 
Obrazloženje 
Prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Svetvinčenat je izrađen u skladu s ciljevima i programskim 
polazištima utvrđenim Odlukom o izradi Izmjena i dopuna PPUO Svetvinčenat („Službene 
novine Općine Svetvinčenat“, br 6/14). 
Kako predmetnom Odlukom kao jedan od razloga za izmjene i dopune nije utvrđena potreba 
izmjene granica građevinskih područja, u ovom postupku nije moguće udovoljiti 
primjedbama kojima se traži izmjena planskog rješenja u navedenom segmentu. 
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4.  Doblanović Srećko 
 
Primjedba:  
Kako bi se stvorile pretpostavke za izmjenu statusa zemljišta iz neizgrađenog neuređenog u 
neizgrađeno uređeno u prijedlogu plana za dio područja izdvojenog građevinskog područja 
gospodarske-proizvodne namjene - industrijska zona Bibići ucrtati pristupni put. 
 
Status primjedbe: 
Primjedba se ne prihvaća 
 
Obrazloženje 
Za sva izdvojena građevinska područja izvan naselja u ovom je postupku Izmjena i dopuna 
PPUO Svetvinčenat sukladno obvezama koje proizlaze iz Zakona o prostornom uređenju i 
Prostornog plana Istarske županije (“Službene novine Istarske županije“, br. 2/02, 1/05, 4/05, 
14/05 - pročišćeni tekst , 10/08, 07/10, 16/11 – pročišćeni tekst i 13/12) utvrđena potreba 
izrade urbanističkih planova uređenja. Provođenje ( izdavanje akata za gradnju) unutar 
izdvojenih građevinskih područja izvan naselja  je regulirano Zakonom o prostornom 
uređenju  i Prostornim planom Istarske županije.  
Izuzetak je sukladno Odluci o izradi Izmjena i dopuna PPUO Svetvinčenat („Službene novine 
Općine Svetvinčenat“, br 6/14) učinjen za izdvojeno građevinsko područje gospodarske 
proizvodne namjene Gusta Vala za koje su u ovom postupku Izmjena i dopuna utvrđeni 
uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uredenja. 
 
PRIMJEDBE IZ ZAPISNIKA O JAVNOM IZLAGANJU: 
 
1. Nadenić Edi 
Primjedbe: 
1. 
Ažurirati izgrađeno - neizgrađeno. 
2. 
Pitanje reguliranja visine ogradnih zidova, pristupnih putova te uzgoja domaćih životinja. 
 
Status primjedbi: 
Primjedbe se ne prihvaćaju. 
 
Obrazloženje 
Ad.1. 
Sukladno Objašnjenju Ministrastva graditeljstva i prostornog uređenja Klasa:350-01/14-
01/273 Ur.broj:531-01-15-4 od 12.ožujka 2015. u odnosu na cilj dopune prostornih planova u 
postupku nije potrebno ažurirati i mijenjati odnos izgrađenog i neizgrađenog dijela 
građevinskog područja već se isti zadržava kao što je u važećem PPUO. 
Ad.2. 
Prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Svetvinčenat je izrađen u skladu s ciljevima i programskim 
polazištima utvrđenim Odlukom o izradi ID PPUO Svetvinčenat („Službene novine Općine 
Svetvinčenat“, br 6/14). 
Kako predmetnom Odlukom kao jedan od razloga za izmjene i dopune nije utvrđena potreba 
revizije ukupnih planskih rješenja, već se postupak provodi kao „ciljani“ u okviru istoga nije 
moguće udovoljiti podnesenim primjedbama. 
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2. Dragica Purić 
Primjedba: 
Pitanje gradnje dalekovoda i udaljenosti, odnosno zaštitnih koridora. 
 
Status primjedbe: 
Primjedba se ne prihvaća. 
 
Obrazloženje 
Daje se odgovor kao odgovor na prethodnu primjedbu uz dopunu uz dopunu da predmetno 
proizlazi iz posebnih uvjeta nadležnog javnopravnog tijela. 
 
3.2. Popis sudionika u javnoj raspravi čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe nisu 

razmatrani iz razloga propisanih Zakonom o prostornom uređenju. 
 
Van roka za podnošenje primjedbi nije zaprimljena niti jedna primjedba.  
 
 
Sastavni dio ovog Izvješća čine slijedeći prilozi: 

1. Zaključak Načelnika Općine Svetvinčenat 
2. Obavijest u Glasu Istre  
3. Obavijest na mrežnim stranicama www.svetvincenat.hr 
4. Obavijest na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, 

www.mgipu.hr 
5. Posebna obavijest o javnoj raspravi 
6. Zapisnik s javnog izlaganja 
7. Mišljenja javnopravnih tijela 

 
 
IZVJEŠĆE PRIPREMILI: 
 

 
Za Nositelja izrade, Općinu Svetvinčenat 
1. Zamjenik Načelnika: 
Alen Doblanović 
 
 
 
Za stručnog izrađivača, "Urbis" d.o.o. Pula 
1. Odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Svetvinčenat:  
Jasminka Peharda-Doblanović, dipl.ing.arh. 
 
 


