
 

 
 
       

REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za održivi razvoj 

Flanatička 29, 52100 Pula, p.p. 198 
tel. (0)52  372 190;  fax. (0)52  372 191 
 
Klasa:  350-01/07-01/11 
Urbroj: 2163/1-08/1-08-2 
Pula,   08.  svibnja 2008. 
 
 
       PREDSJEDNIKU POGLAVARSTVA 
       ISTARSKE ŽUPANIJE 
       putem 
       STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE 
       SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA  
        
       Pazin, Drš ćevka 3 
 
 
 
PREDMET:  Prijedlog Zaklju čka o prihva ćanju Kona čnog prijedloga 
  Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske župani je 
  - dostavlja se 
 
  
 Poštovani,  
 
 priloženo Vam dostavljamo predmetni akt na nadležno postupanje i odlučivanje. 
 
 
 S poštovanjem,  
 
 
 
 
       PROČELNIK 
 
       Josip Zidarić, dipl.ing.arh. 
 
       
 
Prilog: 
- Zaključak 
- Obrazloženje 
 
 
 

 



Temeljem članka 325. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07) i članka 14. Uredbe o javnoj 
raspravi u postupku donošenja prostornih planova (NN 101/98), te članka 59. i 77. Statuta Istarske 
županije (Službene novine Istarske županije broj 9/06-II pročišćeni tekst i 14/06), Poglavarstvo 
Istarske županije na sjednici održanoj dana______________ donosi slijedeći  
 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

1. Utvrđuje se Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog Plana Istarske županije (u 
daljnjem tekstu: Plan). 
Izmjene i dopune Prostornog Plana Istarske županije, izrađene od Zavoda za prostorno 
uređenje Istarske županije, sastoje se od tekstualnog i grafičkog dijela kako slijedi: 
 
TEKSTUALNI DIO 
I) Obrazloženje  
1. Polazišta 
2. Ciljevi prostornog razvoja i uređenja 
3. Plan prostornog uređenja 
II) Odredbe za provođenje 

 
GRAFIČKI DIO 
Kartogram 1. - Administrativna sjedišta i sustav središnjih naselja i razvojnih sjedišta 

 1.    - Korištenje i namjena prostora - Prostori za razvoj i uređenje 
 2.1. - Promet 
      2.2. - Pošta i telekomunikacije 

            2.3. - Vodnogospodarski sustav i sustav obrade, skladištenja i odlaganja otpada 
 2.4  - Energetika 
      3.1. - Zaštita prirodne baštine 
      3.2. - Zaštita kulturne baštine 
 3.3. - Uvjeti korištenja i zaštite prostora -  Područja posebnih ograničenja u korištenju 
      3.4. - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite 
 

sastavni je dio ovog Zaključka.  
 

2. Javna rasprava o prijedlogu Plana izvršena je od 28.09.2007. do 29.10.2007.godine. 
Javna izlaganja održana su u sjedištima bivših općina i gradova Istarske županije:  u sjedištu 
Grada Buja 18. 10. 2007, u sjedištu grada Buzeta 23. 10. 1007,  u sjedištu grada Labina 
04.10.2007, u dvorani Spomen doma - mala koncertna dvorana u Pazinu 17. 10. 2007, u 
sjedištu Grada Pule 16. 10. 1007, u sjedištu Grada Poreča 10. 10. 2007, u sjedištu Grada 
Rovinja 11. 10. 2007, u Vijećnici Grada Umaga 24. 10. 2007, te U Hrvatskoj gospodarskoj 
komori - županijska komora Pula 09. 10. 2007. godine. 
 

3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća sa javne rasprave u postupku donošenja izmjena i dopuna 
Prostornog plana Istarske županije Poglavarstvo je donijelo na sjednici 27.  

 
4. Dana 30. siječnja 2008. nacrt Plana je upućen predstavničkim tijelima gradova i općina 

Istarske županije na mišljenje. Do 30. travnja 2008. od 41 općine/grada pozitivno mišljenje je 
dalo 28 predstavničkih tijela (21 gradskih/općinskih vijeće i 7 gradskih/općinskih poglavarstva), 
4 grada/općine su se izjasnile negativno (Labin, Raša, Bale i Višnjan) te se 9 gradova/općina 
nije očitovalo pa se smatra da su suglasni s nacrtom Plana. 

 
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 
Klasa:  
Urbroj: 
Pula, 
                                             Poglavarstvo Istarske županije 
      
                                                                                                                   Predsjednik 
                                                                                                                  Ivan Jakovčić 



 
O B R A Z L O Ž E NJ E 

 
1 / PRAVNI OSNOV 
 
Pravni osnov za pokretanje postupka utvrđivanja konačnog prijedloga Plana je članak 14. 
Uredbe o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (NN br. 101/98), kojim je 
određeno da Poglavarstvo razmatra prijedlog prostornog plana i izvješće o javnoj raspravi i  
utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana te Programom mjera za unapređenje stanja u 
prostoru Istarske županije (Sl. novine Istarske županije br. 4/07) 
 
2 / OSNOVNA PITANJA KOJA SE DEFINIRAJU OVIM ZAKLJUČKOM 
 
Ovim se zaključkom utvrđuje konačni prijedlog Plana. 
 
Zavod za prostorno uređenje Istarske županije objavio je javnu raspravu o izmjenama i 
dopunama Prostornog plana Istarske županije u javnom glasilu "Glas Istre"  20. 10.  2007 . 
Javni uvid o izmjenama i dopunama Plana održao se od 28. rujna do  29. listopada 2007. 
godine u prostorijama  Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije, Prolaz sv. Teodora 
2, Pula te u sjedištima svih sedam (7) bivših općina Istarske županije. 
Izlaganje u tijeku Javna izlaganja održana su u sjedištima bivših općina i gradova Istarske 
županije:  u sjedištu Grada Buja 18. 10. 2007, u sjedištu grada Buzeta 23. 10. 1007,  u 
sjedištu grada Labina 04.10.2007, u dvorani Spomen doma - mala koncertna dvorana u 
Pazinu 17. 10. 2007, u sjedištu Grada Pule 16. 10. 1007, u sjedištu Grada Poreča 10. 10. 
2007, u sjedištu Grada Rovinja 11. 10. 2007, u Vijećnici Grada Umaga 24. 10. 2007, te U 
Hrvatskoj gospodarskoj komori - županijska komora Pula 09. 10. 2007,   
Pismena očitovanja, prijedlozi i primjedbe na izmjene i dopune Plana dostavljene su Zavodu 
za prostorno uređenje do 29. listopada 2007. godine ili su upisane u Knjige primjedbi koje su 
bila dostupne u Zavodu za prostorno uređenje Istarske županije u predviđeno vrijeme uvida 
te u sjedištima bivših općina Istarske županije. 
Neposredno pred objavu javne rasprave pristigle su četiri (4) primjedbe, u tijeku javne 
rasprave pristigle su četrdesetčetiri (44) primjedbe na adresu Zavoda za prostorno uređenje, 
trinaest (13) primjedbi je upisano u Knjige primjedbi (Buzet 0, Pula 0, Pazin 0, Rovinj 1, Labin 
2, Buje 1, Poreč 8, Zavod 1) te deset (10) primjedbi je pristiglo nakon 29. listopada. Za 
primjedbe gradova i općina koje su pristigle nakon 29. listopada uzima se u obzir datum 
održane sjednice gradskog/općinskog vijeća ili poglavarstva. 
 
Zaključak o prihvaćanju Izvješća sa javne rasprave u postupku donošenja izmjena i dopuna 
Prostornog plana Istarske županije Poglavarstvo je donijelo na sjednici 27. 12. 2007. godine. 
 
Dana 30. siječnja 2008. nacrt Plana je upućen predstavničkim tijelima gradova i općina 
Istarske županije na mišljenje. Do 30. travnja 2008. godine od 41 grada/općine pozitivno 
mišljenje je dalo 28 predstavničkih tijela (21 gradskih/općinskih vijeće i 7 gradskih/općinskih 
poglavarstva), 4 grada/općine su se izjasnile negativno (Labin, Raša, Bale i Višnjan) te se 9 
gradova/općina nije očitovalo pa se smatra da su suglasni s nacrtom Plana. 
 
3 / TEKST NACRTA AKTA 
 
Tekst nacrta akta priložen je u privitku. 
 
 
4 / FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVE ODLUKE 
 
Financijska sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Istarske 
županije za 2007. godinu – razdjelu 6, pozicija 251 – Zavod za prostorno uređenje. 


