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1. Uvod1. Uvod1. Uvod1. Uvod    
 
Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko turističkog područja Tere – zapad u Novigradu - 
Cittanova (u nastavku teksta: Plan) donosi se temeljem Prostornog plana uređenja Grada 
Novigrada - Cittanova (»Službene novine Grada Novigrada - Bollettino uficiale della citta' 
di Cittanova « broj 01/08, izmjene i dopune 04/11, pročišćeni tekst 04/11, ispravak 
06/11, 04/12, ispr 01/14, 07/14 i pročišćeni tekst 09/14, 8/15). 
 
Prijedlog Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističkog područja Tere – zapad u 
Novigradu - Cittanova izrađuju se temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 
ugostiteljsko turističkog područja Tere – zapad u Novigradu - Cittanova (SN Grada 
Novigrada br. 01/16). Nositelj izrade je Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno 
uređenje i zaštitu okoliša Grada Novigrada – Cittanova. Izrađivač Plana je tvrtka Plan 21 
d.o.o., Rijeka, Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 4/1. 
 
Gradonačelnik Grada Novigrada – Cittanova donio je 16. siječnja 2017. godine 
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističkog 
područja Tere – zapad u Novigradu – Cittanova (KLASA:350-02/13-01/3, 
URBROJ:2105/03-01-17-58) i uputio ga na ponovnu javnu raspravu u trajanju od osam 
(8) dana (Prilog 3.1.). 
 
Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 
ugostiteljsko turističkog područja Tere – zapad u Novigradu - Cittanova objavljena na 
oglasnoj ploči Grada Novigrada (Prilog 3.2.), kao i u dnevnom glasilu Glas Istre, od 
17.siječnja 2017. (Prilog 3.3.). Ponovna javna rasprava objavljena je u skladu s čl. 96. 
Zakona o prostornom uređenju i gradnji na web stranicama Ministarstva graditeljstva i 
prostornog uređenja od 16. Siječnja 2017. (Prilog 3.4.) i web stranicama Grada 
Novigrada od 16. siječnja 2017. (Prilog 3.5.).  
 
Ponovna javna rasprava trajala je od od 25. siječnja 2017. godine do 02. veljače 2017. 
godine. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističkog područja Tere – 
zapad u Novigradu - Cittanova te knjiga primjedbi bili su u tijeku trajanja ponovne javne 
rasprave izloženi na javni uvid u Maloj vijećnici Grada Novigrada - Cittanova, svakim 
radnim danom od 8:00-13:00 sati. 
 
Tijelima i osobama određenim posebnim propisima koja su dala zahtjeve (podaci, 
planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu prostornog plana iz područja svog 
djelokruga, te tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na čiji 
djelokrug mogu utjecati predložena rješenja prostornog plana, dostavljene su, u skladu 
s člankom 97. Zakona o prostornom uređenju, posebne obavijesti o javnoj raspravi 
(Prilog 3.6.). Za navedena tijela i osobe i građane održano je javno izlaganje, u utorak, 
31. siječnja 2017. godine, u Maloj vijećnici Grada Novigrada – Cittanova, na adresi: 
Novigrad, Veliki trg 1, s početkom u 13:00 sati. (Zapisnik sa javnog izlaganja – Prilog 
3.7). 
 
Primjedbe, prijedlozi i pisana očitovanja na Prijedlog Plana mogli su se upisivati u 
Knjigu primjedbi i prijedloga ili u pisanom obliku predati u pisarnici Grada Novigrada ili 
dostaviti poštom na adresu: Grad Novigrad, Veliki trg 1, 52466 Novigrad. 
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Sva očitovanja, primjedbe i prijedlozi, koje su dali sudionici u javnoj raspravi u roku i na 
način određen Zakonom, obrađeni su i zajedno s očitovanjima i obrazloženjima 
stručnog izrađivača za primjedbe i prijedloge koji nisu prihvaćeni ili su djelomično 
prihvaćeni, sastavni su dio ovog Izvješća. 
 
Ukupno je evidentirano 8 sudionika u raspravi koji su dali očitovanja / prijedloge / 
primjedbe / mišljenja s tim da neki sadrže više pojedinačnih primjedbi, prijedloga ili 
očitovanja na prijedlog Plana. 
 
 

broj primjedbi 
udio u ukupnom 

broju 

Prihvaćeno primjedbi 37 77,1 % 

Nije prihvaćeno primjedbi 3 6,25 % 

Djelomično prihvaćenih primjedbi 5 10,4 % 

Primjedbi koje nisu predmet Plana ili su 
neosnovane 

0 0 

Očitovanje bez primjedbi 3 6,25 % 

UKUPNO: 48 100% 

 
Primjedbe čije se prihvaćanje predlaže, ugrađene su u Nacrt konačnog prijedloga plana. 
O svim djelomično prihvaćenim i neprihvaćenim očitovanjima, prijedlozima, mišljenjima 
i primjedbama podnosioci će, nakon utvrđivanja konačnog prijedloga Urbanističkog 
plana uređenja ugostiteljsko turističkog područja Tere – zapad u Novigradu - Cittanova, a 
prije dostave istog na usvajanje Gradskom vijeću Grada Novigrada, biti posebno pisano 
obaviješteni. 
 
Način i postupak na koji je provedena ova javna rasprava, te način i sudjelovanje 
sudionika u javnoj raspravi u cijelosti su provedeni u skladu sa Zakonom. 
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2. Popis sudionika koji su dali očitovanja, prijedloge, mišljenja i primjedbe s obrazloženim odgovorima 
 

redni 
broj 

DATUM SUDIONIK ZAHTJEV ODGOVOR / OBRAZLOŽENJE 

1. 02.02.2017. 

HAKOMHAKOMHAKOMHAKOM    
(Hrvatska regulatorna 
agencija za mrežne 
djelatnosti) 
Roberta Frangeša 
Mihanovića 9, 
10110 Zagreb 

Uvidom u dostavljeni prijedlog 
Plana potvrđujupotvrđujupotvrđujupotvrđuju da na 
prijedlog nemaju primjedbi 

NEMA PRIMJEDBENEMA PRIMJEDBENEMA PRIMJEDBENEMA PRIMJEDBE    

2. 01.02.2017. 

HRVATSKE VODEHRVATSKE VODEHRVATSKE VODEHRVATSKE VODE    
Vodnogospodarski 
odjel za slivove 
sjevernog Jadrana 
Đure šporera 3 
51000 Rijeka  

Utvrđeno je da su ugrađene 
smjernice date u prijašnjim 
očitovanjima. 
 

    
NEMA PRIMJEDBNEMA PRIMJEDBNEMA PRIMJEDBNEMA PRIMJEDBE E E E     
    

3. 02.02.2017. 
Valter i Morena FabrisValter i Morena FabrisValter i Morena FabrisValter i Morena Fabris    
Tere 35 
52466Novigrad    

Kao vlasnici nekretnine k.č.br. 
2820/10 koja je sastavni dio 
ovog Plana daju sljedeće 
primjedbe: 
Ad1)Ad1)Ad1)Ad1) U točki 1.5.4. navodi se 
da je na T1-42 moguće 
planirati vrstu „hotel“. Traže 
specifikaciju vrste hotela 
sukladno Pravilniku. 
 
AdAdAdAd2222)))) Traže odredbu o 
nemogućnosti smanjivanja 
vlastite k.č. U točki 1.5.4., 
st.3. navodi se da je na T1-42 
moguće planirati parcelaciju 
dvije građevne čestice radi 
sanacije postojećih, izgradnje 
novih građevina i uređenja 
površina. 
 
AdAdAdAd3333)))) Predlažu da se omogući 
ograđivanje parcele na kojoj 
se nalazi stambeni objekt 
2820/10 u postojećem stanju 
u trenutku eventualne 
rekonstrukcije ili sanacije 
 
AdAdAdAd4444)))) Traži se mogućnost 
rekonstrukcije i sanacije na 
način da se izvrši gradnja 
otkrivene terase/balkona što 
predstavlja izlazak iz 
postojećih gabarita 
 

    
    
    
    
Ad1) Ad1) Ad1) Ad1) PRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SE 
    
    
    
    
    
Ad2) Ad2) Ad2) Ad2) PRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SE    
U odredbama Plana i u kartografskom 
prikazu su utvrđene granice 
građevinske parcele u skladu sa 
zahtjevom vlasnika. 
    
    
    
    
    
AdAdAdAd3333)))) PRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SE 
Ograđivanje parcele je moguće u 
skladu sa pravom vlasništva i uvjetima 
uređenja na osnovu ovog Plana. 
    
    
    
AAAAdddd4444)))) NE PRIHVAĆA  SENE PRIHVAĆA  SENE PRIHVAĆA  SENE PRIHVAĆA  SE 
Čl. 142. PPUG utvrđeno je da se 
postojeće građevine mogu 
rekonstruirati ako su u skladu s 
namjenom, a ako nisu mogu se 
održavati u okviru postojećih gabarita. 
    

4. 06.02.2017. 

JAVNA USTANOVAJAVNA USTANOVAJAVNA USTANOVAJAVNA USTANOVA    
Zavod za prostZavod za prostZavod za prostZavod za prostoooorno rno rno rno 
uređenje Istarske uređenje Istarske uređenje Istarske uređenje Istarske 
županiježupaniježupaniježupanije    
Riva 8 
52100 Pula 

Ad1)Ad1)Ad1)Ad1) U kartografskim 
prikazima prikazati postojeću 
obalnu crtu (vidljivu iz 
podloge). U legendi umjesto 
obalna crta treba pisati 
„postojeća obalna crta“ 
Različitom bojom odvojiti R4 i 
R4-m. 
Karta 1- u legendi dodati 
planske pokazatelje za ceste u 
„površine u građevinskom 
području“ i „površine izvan 
GP“  
 

Ad1)Ad1)Ad1)Ad1)  – DJELOMIČNO SE PRIHVAĆADJELOMIČNO SE PRIHVAĆADJELOMIČNO SE PRIHVAĆADJELOMIČNO SE PRIHVAĆA 
• Geodetska podloga za izradu ovog 
Plana je usklađena sa kartografskim 
podacima Državne geodetske uprave. 
Evidentirana je  obalna crta  koja 
nedvojbeno predstavlja razgraničenje 
kopna i mora i za koju su formirane 
katastarske čestice. U geodetskoj 
podlozi su evidentirane promjene u 
moru koje se  nalaze izvan granice 
građevinskog područja pa se kao 
takve ne mogu planirati kao novi 
dijelovi  kopna niti kao nova obalna 
crta nasipavanjem jer je isto 
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Ad2)Ad2)Ad2)Ad2) U sjevernom dijelu Plana 
nije nedvojbeno označena 
granica GP naselja i nije 
određena prostorna 
cjelina/čestica državne ceste 
unutar obuhvata Plana. 
Preporuča se granicu 
obuhvata prikazati offsetirano 
u odnosu na granicu prostorne 
cjeline da ne dolazi do 
preklapanja 
 
Ad3)Ad3)Ad3)Ad3) Potrebno je odrediti i 
prikazati sve građevne čestice 
javne namjene (prometnice i 
sl.) Potrebno je razlikovati 
pojam „javna cesta“ od 
„površine javne namjene“. 
Ad4)Ad4)Ad4)Ad4) Dio obuhvata koji se 
nalazi izvan GP utvrđen kao 
jedinstvena prostorna cjelina 
R3, nije moguće planirati kao 
jednu građevnu česticu. 
Preporuča se dijelove izvan GP 
odrediti kao zasebne 
prostorne cjeline 
 
 
 
 
 
 
Ad5)Ad5)Ad5)Ad5) Plan uskladiti s 
odredbama čl. 56. PPIŽ. 
Prostorne cjeline T1-1, T1-2 i 
T1-3 koje su planirane kao 
građevne čestice moraju biti 
razgraničene javnim 
prometnim površinama. Nije 
moguće planirati prostorne 
cjeline T1-41 i T1-42 bez 
međusobnog razgraničenja 
javnom prometnom 
površinom. Smatraju da se 
sadržaji u prostornim 
cjelinama R3 i R4 moraju 
planirati kao prateći sadržaji 
T1-1, T1-2, T2-1 i T3-1 
 
 
 
 
 
 

zabranjeno izvan granice 
građevinskog područja. Slijedom 
navedenog obalna crta se ne mijenja 
u odnosu na podatak DGU, a 
evidentirane promjene predstavljaju 
sastavni dio mora sve dok se Planom 
šireg područja ne omogući izmjena 
obalne crte. 
• R4 - m će se prikazati u plavoj boji    
• planski pokazatelji za ceste  staviti 
ispod naslova „namjena površina“ a 
ostale podnaslove izostaviti kao 
nepotrebne 

 AD2)AD2)AD2)AD2) DJELOMIČNO SE PRIHVAĆADJELOMIČNO SE PRIHVAĆADJELOMIČNO SE PRIHVAĆADJELOMIČNO SE PRIHVAĆA  
• plansko znakovlje za granice 
prikazati će se  s pomakom kako ne bi 
došlo do preklapanja grafičkih 
pokazatelja 
• Granica građevinske čestice DC 75 
se ne utvrđuje u cijelosti ovim planom 
već je preuzeta iz akta kojim se 
odobrava gradnja u onom dijelu koji 
se nalazi unutar obuhvata Plana te 
istu nije moguće mijenjati. 
 

 AD3)  PRIHVAĆA  SEAD3)  PRIHVAĆA  SEAD3)  PRIHVAĆA  SEAD3)  PRIHVAĆA  SE    
    

    
    
    

 ADADADAD4444))))  PRIHVAĆA PRIHVAĆA PRIHVAĆA PRIHVAĆA     SESESESE 
• Prostorna cjelina oznake R3 -  
sportsko rekreacijska namjena unutar 
građevinskog područja TRP-a  će se 
planirati u okviru tri zasebne 
građevinske čestice oznake R3-1 ( 
ispod građevinske čestice T2-1, R3-2 
(ispod građevinske čestice T1-1), R3-3 
(ispod građevinske čestice T1-1) 
• Prostorna cjelina oznake R3 -  
sportsko rekreacijska namjena unutar 
građevinskog područja naselja će se 
planirati u okviru zasebne 
građevinske čestice oznake R3-0 

 AD5)  AD5)  AD5)  AD5)  DJELOMIČNO SE DJELOMIČNO SE DJELOMIČNO SE DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA  PRIHVAĆA  PRIHVAĆA  PRIHVAĆA      
• Nositelj izrade Plana  smatra da je 
ispravno i u skladu sa  Zakonom i 
PPIŽ –om predloženo da se za svaku 
postojeću  građevinu hotela  od 
ukupno pet hotela utvrdi primjerena 
pojedinačna  građevina čestica  i 
regulira priključak na javnu 
infrastrukturu imajući u vidu 
mogućnost rekonstrukcije postojećih 
građevina hotela i građenje novih 
građevina. Preporuka Zavoda da se 
građevinske čestice hotela dodatno 
razgraniče osim granicom parcele i 
javnom prometnom površinom makar 
to bila i pješačka staza a sve  radi 
usklađenja sa čl. 56  PPIŽ-a  ne 
možemo primijeniti.  Takvu smjernicu 
u  odredbama PPIŽ-a  ne nalazimo, a 
držimo da u skladu sa načelima 
prostornog uređenja koje ističe 
nepovredivost vlasništva, integralno  i 
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Ad 6)Ad 6)Ad 6)Ad 6)Planski znak T2-2 
zamijeniti sa T3-2 
 
 
 
 
 
Ad7)Ad7)Ad7)Ad7)  St. 7. točke 2.1.4.1. i dio 
tablice iz točke 2.1.5. u dijelu 
prostorne cjeline R3 brisati 
gradnju jednostavnih 
građevina. Građevine sporta i 
rekreacije i građevine pratećih 
sadržaja nisu jednostavne 
građevine. 
 
AdAdAdAd8)8)8)8) Uskladiti odredbe 
pozivanjem na važeći  
Pravilnik o razvrstavanju, 
kategorizaciji i posebnim 
standardima ugostiteljskih 
objekata iz skupine „Hoteli“ 
(NN 156/16) i na važeći 
Zakon o prostornom uređenju 
(točka 2.1.2.1., st.3)   
 
AdAdAdAd9)9)9)9) utvrditi koje građevine se 
mogu graditi u namjeni „S“ 
 
Ad10)Ad10)Ad10)Ad10) St. 1 točke 0.3. dopuniti 
utvrđivanjem dijela obalnog 
područja kao dijela obuhvata 
izvan GP 
 
Ad11)Ad11)Ad11)Ad11) St. 3 točke 0.11. 
uskladiti sa tablicom iz točke 
2.3. u svezi mogućnosti 
izgradnje podzemne etaže 
 
Ad 12)Ad 12)Ad 12)Ad 12) Brisati točku 0.9., 0.7, 
st.5 točke 0.8 i st.1 točke 
0.11. 
 
Ad13Ad13Ad13Ad13)))) St. 1 točke 0.12. 

racionalno planiranje i korištenje 
prostora uopće, moramo svakom 
postojećem i novo planiranom  hotelu 
osigurati primjerene uvjete za razvoj 
utvrđivanjem vlastite građevne čestice 
jer se radi o zatečenom kompleksu  
postojećih hotela i uređenih pratećih 
sadržaja koji bi se planiranjem 
„fiktivnih“ novih javnih prometnih 
površina onemogućio i dugoročno 
zakomplicirao. (vlasništvo,postojeće 
hipoteke, koncesije, Zakon o 
turističkom  zemljištu i sl.)Hoteli su 
različitih vrsta i sadržaja i primjereno 
je svakoj vrsti hotela osigurati vlastitu 
česticu unutar resorta  . 
• Sadržaji u prostornim cjelinama R3 i 
R4 su  planirani  kao prateći sadržaji 
osnovnom smještaju u okviru tri 
zasebne građevinske čestice za 
prateće sadržaje  oznake R3-1, R3-2, 
R3-3. 
    
Ad 6)Ad 6)Ad 6)Ad 6)    PRIHVAĆA SE PRIHVAĆA SE PRIHVAĆA SE PRIHVAĆA SE     
Planska oznaka se može promijeniti, 
ali nije uvjetno za provedbu Plana 
budući se radi o kampu u okviru 
turističkog naselja, pa je postojeća 
oznaka u skladu s tim predložena. 
 
Ad Ad Ad Ad 7777) ) ) )         ––––        PRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SE    
    
    
    
    
    
    
    
    
AdAdAdAd    8888))))                ----        PRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SE    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
AdAdAdAd    9999) ) ) )             ––––    PRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SE    
    
    
AdAdAdAd10101010) ) ) )         ––––    PRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SE    
        
    
    
    
Ad Ad Ad Ad 11111111) ) ) )     ––––    PRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SE    
    
    
    
    
Ad Ad Ad Ad 12121212) ) ) )     ––––    PRIPRIPRIPRIHVAĆA SEHVAĆA SEHVAĆA SEHVAĆA SE    
    
    
    
Ad 1Ad 1Ad 1Ad 13333) ) ) )     ––––    PRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SE    
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korigirati; smještaj građevine 
ne utvđuje se „lokacijom 
postojeće građevine na 
terenu“ već uvjetima iz Plana 
 
Ad14)Ad14)Ad14)Ad14) Točku 0.13. korigirati, 
navesti tipologije gradnje za 
sve prostorne cjeline, brisati 
definiciju „složene građevine“ 
kao nepotrebnu budući je 
pojam utvrđen Zakonom 
Ad15)Ad15)Ad15)Ad15) St. 3 točke 0.15. 
uskladiti sa kartom 2.c. na 
kojem nisu prikazane „upojne 
građevine/površine“ 
Ad16)Ad16)Ad16)Ad16) St. 6 točke 0.16. brisati 
kao nepotreban 
Ad17)Ad17)Ad17)Ad17) St. 2 točke 1.4.-
preporuča se iskaz svih 
površina (ha) sa 
razgraničenjem prostornih 
cjelina po građevinskim 
područjima 
Ad1Ad1Ad1Ad18)8)8)8) Čl. 142. PPUG utvrđeno 
je da se postojeće građevine 
mogu rekonstruirati ako su u 
skladu s namjenom, a ako 
nisu mogu se održavati u 
okviru postojećih gabarita. 
St. 9 točke 1.3. – izričito 
navesti da se postojeće 
stambene i poslovne 
građevine ne mogu 
rekonstruirati ako se ne 
usklade sa planiranom 
namjenom.  
St. 7 točke 1.5. –navedeno je 
da je dozvoljeno samo 
održavanje postojećih 
stambenih građevina, čime je 
onemogućena rekonstrukcija 
u smislu promjene namjene 
Navesti da se u obuhvatu 
nalaze i postojeće  poslovne 
građevine. 
Ad1Ad1Ad1Ad19999) ) ) ) St. 2 točke 1.9., 
odredbe su nejasne i 
neusklađene sa Zakonom 
čl.160 I čl.161  
AdAdAdAd20202020)))) Točku 1.8.3. i 2.1.4.3. 
uskladiti sa nacionalnim 
„Programom uređenja i 
upravljanja morskim plažama“  
 
Ad2Ad2Ad2Ad21111)))) Točka 2.1.4.2. –nisu 
jasni „uvjeti parcelacije jedne 
ili više katastarskih čestica“ u 
svrhu utvrđivanja pomorskog 
dobra. Ovim planom ne 
utvrđuje se pomorsko dobro, 
potrebno brisati iz tablice. 
 
Ad2Ad2Ad2Ad22222)))) Točka 2.1.4.3. – 
dopuniti navođenjem 
dozvoljenih rekreacijskih 
aktivnosti sukladno PPUG 
 

    
    
    
    
    
Ad1Ad1Ad1Ad14444)  )  )  )      ––––    PRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SE    
    
    
    
    
    
Ad1Ad1Ad1Ad15555)  )  )  )      ––––    PRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SE    
    
    
    
Ad 1Ad 1Ad 1Ad 16666) ) ) )     ––––    PRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SE    
        
Ad 1Ad 1Ad 1Ad 17777) ) ) )     ––––    PRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SE    
    
    
    
    
    
Ad 1Ad 1Ad 1Ad 18888) ) ) )     ––––    PRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SE, , , , dodatno će se 
pojasniti odredbe Plana prema 
navodima 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
AdAdAdAd11119999)))) ––––    PRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SE  
Odredbe su brisane  
    
    
AdAdAdAd    20202020))))  – PRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SE  
    
    
    
    
Ad Ad Ad Ad 22221111)))) ––––    PRIHVAĆA PRIHVAĆA PRIHVAĆA PRIHVAĆA     SESESESE 
Prostorna cjelina R4 u naravi 
predstavlja cjelinu najvećem dijelu već 
postojećeg pomorskog dobra pa se 
ovim Planom ne utvrđuje novo već 
preuzima postojeće pomorsko dobro, 
ali prihvaća se preporuka. 
    
Ad Ad Ad Ad 22222222) ) ) ) ––––    PRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SE    
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Ad2Ad2Ad2Ad23333)))) Tablicu iz točke 2.1.5. 
uskladiti i korigirati te dopuniti 
površinama građevnih čestica 
prometnica, zaštitnih zelenih 
površina kao i dijela površine 
stambene namjene. 
 
Ad2Ad2Ad2Ad24444)))) Dopuniti uvjete 
smještaja i gradnje za 
„montažne platforme za 
parkiranje“ sukladno 
Pravilniku o jednostavnim i 
drugim građevinama i 
radovima. 
 
Ad2Ad2Ad2Ad25555)))) Uskladiti kartu 2.A i 
odredbe točke 5.1.4. u dijelu 
internih, kolno-pješačkih i 
pješačkih ulica te biciklističke 
staze. Točku 5.1.7. dopuniti 
načinom obrade/uređenja 
ploha pješačkih površina, 
lungomare i sl. 
 
Ad2Ad2Ad2Ad26666)))) Poglavlje 6. 
preoblikovati u dijelu pojmova 
budući da su Planom 
planirane „zaštitne zelene 
površine“ te utvrditi da li su 
iste planirane kao dio 
građevne čestice prometnice 
ili kao zasebne prostorne 
cjeline/čestice.  
St. 1 točke 6.1. brisati. 
 
Ad2Ad2Ad2Ad27777)))) Poglavlje „Mjere 
posebne zaštite“ revidirati 
brisanjem nepotrebnih 
odredbi (npr. st. 3. i 4. točke 
9.8.) 
 
Ad2Ad2Ad2Ad28888)))) St. 1. točke 10.1. 
zamijeniti pojam „fazna“ sa 
„etapna“ 
 
Ad2Ad2Ad2Ad29999))))  Uskladiti pojmove koji 
su neusklađeni sa Zakonom 
i/ili posebnim propisima. 
St. 4. točke 7.1.1. i st. 3 točke 
7.1.2. su nepotrebni. 
St. 2. točke 7.1.1. i st. 1 točke 
7.1.2.3. uskladiti sa zadnjim 
izmjenama PPIŽ i uskladiti list 
3B Plana 

    
Ad Ad Ad Ad 23232323) ) ) ) ––––    PRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SE    
Stambene površine se ne planiraju 
ovim Planom 
 
    
    
    
Ad 2Ad 2Ad 2Ad 24444) ) ) ) ––––    PRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SE,,,, pojam 
platforme će se ukloniti iz  Odredbi 
Plana. 
    
    
    
    
    
AdAdAdAd22225555))))  – PRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SE 
 
    
    
    
    
    
    
    
Ad Ad Ad Ad 22226666)))) – PRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SE  
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Ad Ad Ad Ad 22227777)))) ––––    PRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SE    
    
    
    
    
    
Ad 2Ad 2Ad 2Ad 28888) ) ) ) ––––    PRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SE    
    
    
Ad 2Ad 2Ad 2Ad 29999) ) ) ) ––––    PRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SE    
    
    
    
    
 

5.  02.02.2017. 

Aminess, hotel & Aminess, hotel & Aminess, hotel & Aminess, hotel & 
campsitescampsitescampsitescampsites    
Škverska 8 
52466 Novigrad    

    
    
    
Ad1)Ad1)Ad1)Ad1) Točka 0.12, stavak 8. 
nadodati riječ „bazena“ 
 
Ad2)Ad2)Ad2)Ad2)    Točka 1.4.- uskladiti s 
veličinama (brojkama) u 
tabelarnom prikazu 2.1.5. te 
ugraditi promjene smještajnih 
kapaciteta 
    

PRIMJEDBA SE DJELOMIČNO PRIMJEDBA SE DJELOMIČNO PRIMJEDBA SE DJELOMIČNO PRIMJEDBA SE DJELOMIČNO 
PRIHVAĆAPRIHVAĆAPRIHVAĆAPRIHVAĆA    
    
Ad1) Ad1) Ad1) Ad1) PRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SE    
    
    
Ad2) Ad2) Ad2) Ad2) PRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SE        
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Ad3)Ad3)Ad3)Ad3) Točka 1.5.3.  – u 
prostornu cjelinu T1-3 uključiti 
djelomično i k.č. 2820/4 i 
2820/6. 
U stavku 4. povećati ukupni 
smještajni kapacitet prostorne 
cjeline oznake T1-3 na 400 
ležajeva, a smanjiti ukupni 
smještajni kapacitet prostorne 
cjeline T1-1 na 650 ležajeva   
 
Ad4)Ad4)Ad4)Ad4) Točka 1.6.1. (T2-1)- 
odredbe stavaka 6,7,8 
zamijeniti odredbom: „Unutar 
gradivog dijela građevinske 
čestice planske oznake T2-1 
mogu se graditi samostalne 
građevine za smještaj sa 
centralnim i pratećim 
sadržajima tipologije hotel i 
samostalne građevine za 
smještaj komercijalnog naziva 
„vila“ te na odgovarajući način 
prilagoditi u tabelarnim 
prikazima točke 1.4. i 2.1.5. 
 
Ad5)Ad5)Ad5)Ad5) Prijedlog da min 
kategorizacija za prostornu 
cjelinu T1-4 iznosi 4* 
 
 
 
 
Ad6)Ad6)Ad6)Ad6) Točka 2.1.2.1.-brisati 
stavak 9 kako bi se izbjeglo 
strogo definiranje vrste i 
tipologije samostalnih 
građevina 
 
 
Ad7)Ad7)Ad7)Ad7) točka 1.8.1. i 2.1.4.1. st 
8. –brisati riječi: „te 
alternativni turistički i javni 
prijevoz“ 
 
Ad8)Ad8)Ad8)Ad8) korigirati najvišu visinu 
za gradnju vila na 7,5 m  
 
AdAdAdAd9999)))) Formirati građevne 
čestice za legalizirane 
građevine u zoni  

Ad3) Ad3) Ad3) Ad3) PRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SE     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Ad4) Ad4) Ad4) Ad4) DJELOMIČNO SE PRIHVAĆADJELOMIČNO SE PRIHVAĆADJELOMIČNO SE PRIHVAĆADJELOMIČNO SE PRIHVAĆA    
    
Prihvaćena je primjedba vezano za 
preraspodjelu kapaciteta u pojedinim 
vrstama smještajnih građevina  unutar 
prostorne cjeline turističkog naselja 
T2-1 i usklađeno je u odgovarajućem 
tabelarnom prikazu. 
    
    
    
    
    
    
    
Ad5) Ad5) Ad5) Ad5) NE PRIHVAĆA SENE PRIHVAĆA SENE PRIHVAĆA SENE PRIHVAĆA SE    Kategorizacija 
hotela ovisi o uvjetima uređenja i 
smještaja pa se uvijek može postići 
viša kategorizacija bez obzira koja je 
Planom utvrđena kao minimalna 
kategorizacija. 
    
Ad6) Ad6) Ad6) Ad6) NE PRIHVAĆA SE NE PRIHVAĆA SE NE PRIHVAĆA SE NE PRIHVAĆA SE     
Vrsta i tipologija samostalnih 
građevina za smještaj unutar 
turističkog naselja je definirana 
Pravilnikom i ovisno o tipologiji  
utvrđuju se uvjeti gradnje i uređenja.  
 
Ad7)Ad7)Ad7)Ad7) DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA  DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA  DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA  DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA      
Brisan je pojam javni prijevoz , ali 
pojam turistički odgovara svrsi i 
namjeni zone i površine. 
    
AdAdAdAd8888))))     PRIHVAĆA SE PRIHVAĆA SE PRIHVAĆA SE PRIHVAĆA SE     
    
AdAdAdAd9999))))  PRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SEPRIHVAĆA SE  
Legalizirane građevine nalaze se 
unutar građevnih čestica. 
    

KNJIGA PRIMJEDBIKNJIGA PRIMJEDBIKNJIGA PRIMJEDBIKNJIGA PRIMJEDBI    

6.  
Elena Vejnaver Elena Vejnaver Elena Vejnaver Elena Vejnaver 
RadeljakRadeljakRadeljakRadeljak    
    

Predlaže da se uz šetnicu 
predvidi manja biciklistička 
staza zbog rastućeg 
biciklističkog turizma. 

PRIHVAĆA SE PRIHVAĆA SE PRIHVAĆA SE PRIHVAĆA SE     
Plan omogućava uređenje takvih staza  

7.  

Grad Novigrad Grad Novigrad Grad Novigrad Grad Novigrad ––––
CittaCittaCittaCittanovanovanovanova    
Veliki trg 1,  
52 466 Novigrad    

 Ad1)Ad1)Ad1)Ad1)Predlaže se preraspodjela 
kapaciteta u prostornoj cjelini 
turističkog naselja planske 
oznake T2-1, na način da se u 
smještajnim građevinama 
vrste hotel planira do max. 
200 ležajeva , a u smještajnim 
građevinama komercijalnog 
naziva „vila“ do max 100  
ležajeva  

Ad1Ad1Ad1Ad1) PRIHVAĆA) PRIHVAĆA) PRIHVAĆA) PRIHVAĆA        SESESESE    
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 Ad 2) Ad 2) Ad 2) Ad 2) Parcelu državne ceste 

DC 75 u dijelu obuhvata plana 
uskladiti sa geodetskim 
projektom na osnovu kojeg je 
pokrenut postupak ishođenja 
lokacijske dozvole i 
građevinske dozvole za 
rekonstrukciju državne ceste  
 

 Ad 3) Ad 3) Ad 3) Ad 3) Dio k.č. br. 2802 K.O. 
Novigrad prenamijeniti u 
zaštitnu zelenu površinu 
prometnice 
 

    
AdAdAdAd2222) ) ) )     PRIHVAĆA PRIHVAĆA PRIHVAĆA PRIHVAĆA     SESESESE    
    
    
    
    
    
    
    
    
Ad3) PRIHVAĆA SEAd3) PRIHVAĆA SEAd3) PRIHVAĆA SEAd3) PRIHVAĆA SE    

8.  

ISTARSKI VODOVOD ISTARSKI VODOVOD ISTARSKI VODOVOD ISTARSKI VODOVOD 
d.o.o.d.o.o.d.o.o.d.o.o.    
Za proizvodnju i Za proizvodnju i Za proizvodnju i Za proizvodnju i 
distribuciju vode, distribuciju vode, distribuciju vode, distribuciju vode, 
Buzet, Sv Ivan 8    

Uvidom u dostavljeni prijedlog 
Plana potvrđujupotvrđujupotvrđujupotvrđuju da na 
prijedlog nemaju primjedbi 

NEMA PRIMJEDBENEMA PRIMJEDBENEMA PRIMJEDBENEMA PRIMJEDBE    
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 KLASA :    350-02/13-01/3 
URBROJ:  2105/03-06/05-17-62 
Novigrad,   31.01.2017. godine 
 
 
 

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UGOSTITELJSKO TURISTIČKE ZONE 

TERE – ZAPAD U NOVIGRADU 

 
 

Z A P I S N I K  
Sa ponovnog javnog izlaganja Prijedloga Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko 

turističke zone Tere - Zapad u Novigradu 
održanog 31.01.2017. godine  

u Maloj vijećnici Grada Novigrada-Cittanova s početkom u 13:00 sati 
 
Prisutni : 
Predstavnici Grada Novigrada:  
- Sandra Rugani Kukuljan, d.i.a. – Pročelnica 
-  Ana Karlović, dipl.iur. – Savjetnica za komunalne poslove i javnu nabavu 
Predstavnici izrađivača tvrtke URBIS d.o.o. Pula:  
- Bojan Bilić - odgovorna osoba izrađivača 
- Ana Đurđek Kuga– odgovorna osoba izrađivača 
- Anja Maglica – odgovorna osoba izrađivača 
Građani:  
- priložen popis 
 
Izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Tere - zapad u 
Novigradu (dalje u tekstu: Plan) započelo je u 13:00 sati.  
 
Sandra Rugani Kukuljan, d.i.a., pozdravila je sve prisutne u ime Grada Novigrada-
Cittanova kao nositelja izrade Plana, te riječ prepustila odgovornoj osobi izrađivača, Bojanu 
Biliću. 
 
Bojan Bilić, d.i.a., kao odgovorna osoba izvođača pojašnjava zašto se provodi ponovna 
javna rasprava i ponovni javni uvid. 
 

Sandra Rugani Kukuljan, d.i.a., pojašnjava da se ponovna rasprava provodi radi 
usklađenja sa razvojnim programom postojećih hotelijera vlasnika zemljišta  te radi 
dopuna koje je zatražio Zavod za prostorno uređenje Istarske županije. Objašnjena 
su Planska rješenja i ukupni kapaciteti smještaja uzimajući u obzir postojeće stanje 
hotela i željenu projekciju razvoja kao i plan infrastrukturnog opremanja područja.  

GRAD NOVIGRAD - CITTANOVA 
Upravni odjel za komunalni sustav,  
prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

 

CITTÀ DI NOVIGRAD - CITTANOVA 
Assessorato per il sistema comunale, l'assetto 

territoriale e la tutela ambientale 
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Nakon uvodnog izlaganja razvila se diskusija na temu dopuna Plana. 
 
Zrinka Bokulić, postavlja pitanje oko utvrđivanja obalne crte, te izgrađenih pera na 
moru koji su tamo već preko 40 godina, a Planom nisu ucrtana kao novo kopno. 
 
Sandra Rugani Kukuljan, d.i.a., pojašnjava da obalnu crtu preuzimamo od Državne 
geodetske uprave te da su kamena pera sastavni dio mora, a ne novo kopno. Za 
utvrđivanje nove granice kopna treba tu pretpostavku imati ugrađenu u Prostorni 
Plan Grada Novigrada- Cittanova unutar građevinskog područja što u ovom trenutku 
nije slučaj te valja poštivati obalnu crtu evidentiranu geodetskom podlogom za izradu 
Plana. 
Matija Luk, postavlja pitanje oko gradnje parkinga oko stambenih zgrada, te da bi 
došao do samih zgrada, slijedom toga predlaže da se postavi zeleni pojas. 
 
Sandra Rugani Kukuljan, d.i.a., navodi da se kod uređenja prometnica posebice 
raskrižja osiguravaju zelene zaštitne površine a kod parkirnih površina se mogu saditi  
drvoredi ili interpolirati zelene površine u okviru parcele parkirališta. 
 
Zrinka Bokulić, navodi da bi interesantno bilo natkrivanje parkirnih površina zelenim 
krovom. 
 
Sandra Rugani Kukuljan, d.i.a., pojašnjava da je odredbama omogućeno 
natkrivanje parkirališnih površina.  
 
Drugih pitanja nije bilo pa je nakon uvida i pregleda grafičkih prikaza rasprava 
završena. 
 
 
 
 
Izlaganje je završeno u 13:45 sati. 
Zapisnik vodila: Ana Karlović, dipl.iur. 
 
 
 
 

Pročelnica: 
 

Sandra Rugani Kukuljan d.i.a. 
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4. Originalni primjerci primjedbi4. Originalni primjerci primjedbi4. Originalni primjerci primjedbi4. Originalni primjerci primjedbi 

 




































































