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GRAD NOVIGRAD-CITTANOVA
Upravni odjel za komunalni sustav,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša
(Nositelj izrade Plana)

i

ARHETIP 21 d.o.o.
Poreč, Vukovarska 7
(Stručni izrađivač Plana)

sukladnočlanku 102. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13) izradili su:

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA

DETALJNOG PLANA URE ĐENJA PODRUČJA VIDAL

Javna rasprava objavljena: 21. svibnja 2015. godine
Javna rasprava održana: od 1. lipnja do 8. lipnja 2015. godine
Javno izlaganje održano: 3. lipnja 2015. godine

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13) i
Zaključka Gradonačelnika Grada Novigrada-Cittanova od 21. svibnja 2015. godine, klasa:
350-02/13-01/7, ur.broj: 2105/03-01-15-27, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno
uređenje i zaštitu okoliša Grada Novigrada-Cittanova, kao Nositelj izrade Planaobjavio je
javnu raspravu o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Vidal.

Prethodno navedenim Zaključkom Gradonačelnika utvrđen je:
1. Prijedlog Plana koji se daje na javnu raspravu,
2. Način provođenja javne rasprave.

Javna rasprava održana je počevši od 1. lipnja do 8. lipnja 2015. godine.



2

1. Objava javne rasprave

Izrada II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Vidal pokrenuta je Odlukom
o izradi Ciljanih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja “Vidal” u Novigradu
(Službene novine Grada Novigrada, br. 1/2015).

Obavijest o izradi Plana od 21. svibnja 2015. godine objavljena je u dnevnom glasilu La
Voce del Popolo, na službenim mrežnim stranicama Grada Novigrada-Cittanova
www.novigrad.hr, te na oglasnoj ploči Grada Novigrada-Cittanova.

Obavijest o održavanju i načinu organiziranja javne rasprave objavljena je u dnevnom glasilu
La Voce del Popolo dana 22. svibnja 2015. godine, na službenim mrežnim stranicama Grada
Novigrada-Cittanova www.novigrad.hr, na službenim mrežnim stranicama Ministarstva
graditeljstva i prostornoga uređenja www.mgipu.hr, te na oglasnoj ploči Grada Novigrada-
Cittanova.

Za vrijeme trajanja Javne rasprave Prijedlog II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
područja Vidal bio je izložen na javni uvid u Maloj vijećnici Grada Novigrada-Cittanova,
Veliki trg 1, Novigrad, svakog radnog dana od 8 do 13 sati.

Osim navedenog javni uvid bio je omogućen i na službenim mrežnim stranicama Grada
Novigrada-Cittanova www.novigrad.hr. Na navedenim je mrežnim stranicama omogućeno
pregledavanje cjelovitog Prijedloga II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja
Vidal za javnu raspravu.

Za vrijeme trajanja javne rasprave organizirano je jedno javno izlaganje koje jeodržano 3.
lipnja 2015. godine s početkom u 13:00 sati u Maloj vijećnici Grada Novigrada-Cittanova,
Veliki trg 1, Novigrad. O tijeku izlaganja vodio se Zapisnik s javnog izlaganja.

Primjedbe, očitovanja i mišljenja na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
područja Vidal mogli su se upisivati u Knjigu primjedbi, u pisanom obliku predatiu
pisarnici Grada Novigrada-Cittanova ili dostaviti poštom na adresu:Grad Novigrad-
Cittanova, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Veliki
trg 1, 52466 Novigrad ili davati usmeno na javnom izlaganju.

Sve prethodno navedene obavijesti vezane uz objavu javne rasprave dane su u privitku ičine
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: 350-02/13-
01/7 ur.broj: 2105/03-06/05-15-30 od 21. svibnja 2015.g. pozvani su slijedeći sudionici:

1. Ministarstvograditeljstvai prostornogauređenja,Ulica RepublikeAustrije 20, HR-
10000 Zagreb,

2. Državnaupravazazaštitu i spašavanje,Područni uredzazaštitu i spašavanjePazin,
M.B. Rašana 7, HR-52000 Pazin (PP 78),

3. HAKOM - Hrvatskaregulatornaagencijazamrežnedjelatnosti,R.F. Mihanovića 9,
HR-10000 Zagreb,

4. HrvatskiTelekomd.d.,RobertaFrangešaMihanovića 9, HR-10000Zagreb,
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5. Državni uredzaupravljanjedržavnomimovinom,Zagreb,Dežmanova10,
6. Istarskažupanija,JavnaustanovaZavodza prostornouređenje,Riva 8, HR-52100

Pula,
7. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Istarska, Sektor upravnih i

inspekcijskih poslova, Trg Republike 1, HR-52100 Pula,
8. HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula, Pogon Buje,

Momjanska 1, HR-52460 Buje,
9. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.. Sektor za razvoj, investicije i

izgradnju, Kupska 4, HR-10000 Zagreb,
10. Hrvatskevode,Vodnogospodarskiodjel zaslivovesjevernogJadrana,ĐureŠporera

3, HR-51000 Rijeka,
11. IstarskivodovodBuzet,PJBuje, Vodovodna26, HR-52460 Buje,
12. 6. maj d.o.o., Tribje 2, HR-52470Umag.

Preslik posebne obavijesti o javnoj raspravi dat je u privitku ičini sastavni dio ovog Izvješća.

3. Sudionici javne rasprave

U vrijeme trajanja javne rasprave o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Detaljnogplana uređenja
područja Vidal pisanim putem primjedbe je podnijelo osam podnositelja. Izvan roka za
podnošenje primjedbi nije zaprimljena niti jedna primjedba.

3.1. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe
prihvaćeni, odnosno evidentirani kao mišljenja bez primjedbi

U provedenom postupku obrade mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog II. Izmjena i
dopuna Detaljnog plana uređenja područja Vidal prihvaćene su primjedbe, prijedlozi i
mišljenja slijedećih sudionika javne rasprave:

1. Vovk ZavecKlara Marija, Bistriška cesta10, 1230 Domžale, Slovenija- primjedba
br.1.,

2. Hrvatskevode,Vodnogospodarskiodjel zaslivovesjevernogJadrana- bezprimjedbi,
3. Lidija Daenicke,BrankaFučića 3, Novigrad,primjedbabr. 2.,
4. HAKOM - Hrvatskaregulatornaagencijazamrežnedjelatnosti- bezprimjedbi,
5. Državnaupravaza zaštitu i spašavanje,Područni uredza zaštitu i spašavanjePazin-

bez primjedbi,
6. Istarskažupanija,Zavodzaprostornouređenje- primjedbebr. 3.1.i 3.2.,
7. GrazielZubin,BrankaFučića 5, Novigrad- primjedbabr. 4,
8. GradNovigrad-Cittanova,Upravni odjel za komunalnisustav,prostornouređenje i

zaštitu okoliša, Veliki trg 1, Novigrad - primjedbe br. 5.1., 5.2., 5.3. i 5.4.,
9. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Istarska, Sektor upravnih i

inspekcijskih poslova - bez primjedbi,
10. Mumin Velić, BrankaFučića 3, Novigrad- primjedbabr. 6.

3.2. Popis sudionika u javnoj raspravi čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe nisu
odnosno jesu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni

U nastavku se daje tabelarni prikaz obrade primjedbi, prijedloga i mišljenja koji nisu,
odnosno jesu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni sa razlozima neprihvaćanja.
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Red.
br.

Podnositelj Opis primjedbe Status primjedbe i obrazloženje

1.
Vovk Zavec Klara
Marija

1.

Uskladiti grafički i tekstualni dio Plana s geodetskom
izmjerom površine građevne čestice planske oznake 128, na
način da građevnačestica ima plansku površinu najmanje 600
m2, kako bi se stekli uvjeti za gradnju samostojeće stambene
zgrade.

PRIHVAĆA SE. Usklađuje se površina građevne čestice
temeljem dostavljene geodetske izmjere.

2. Lidija Daenicke 2. Prenamijeniti k.č. 2058/2 u zelenu površinu (dječji park).
PRIHVAĆA SE. Načelo osiguravanja parkirnih mjesta na
vlastitoj građevnoj čestici i potreba za većim zelenim
površinamaunutarnaseljaomogućavajutraženuprenamjenu.

3.
Istarska županija,
Zavod za prostorno
uređenje

3.1.
Sve kartografske prikaze grafičkog dijela Plana upotpuniti
prikazomgranicegrađevinskogpodručja.

PRIHVAĆA SE. Svi kartografski prikazi upotpunjeni su
prikazomgranicegrađevinskogpodručja naselja.

3.2.
Temeljemčlanka 44. Zakona o prostornom uređenju, utvrditi
pojas kopna 1000 m i pojas mora 300 m od obalne linije kao
"prostor ogradničenja".

PRIHVAĆA SE. U tekstualnom dijelu Plana pojas kopna 1000
m od obalne crte određen je kao Zaštićeno obalno područje
mora - prostor ograničenja prema poglavlju 4.2. Zakona o
prostornomuređenju(Narodnenovine153/13).

4. Graziel Zubin 4.
Ukinuti planirano javno parkiralište sa 16 parkirnih mjesta u
ulici B. Fučića i ostaviti na toj parceli zelenilo za druženje
djecei starijih ljudi.

PRIHVAĆA SE. Načelo osiguravanja parkirnih mjesta na
vlastitoj građevnoj čestici i potreba za većim zelenim
površinamaunutarnaseljaomogućavajutraženuprenamjenu.

5.

Grad Novigrad-
Cittanova,
Upravni odjel za
komunalni sustav,
prostorno uređenje i
zaštitu okoliša

5.1.

Utvrditi uvjete gradnje građevnih čestica planskih oznaka 2, 3
i 4 kao građevnih čestica mješovite namjene M1, uvažavajući
dostavljeno idejno rješenje, te im odrediti građevni pravac na
5 metaraod regulacijskogpravca.

PRIHVAĆA SE. Izvršena je korekcija građevnog pravca i
prenamjena stambene namjene u mješovitu namjenu, te je tako
namjena ovih građevnih čestica usklađena sa širim područjem
ovogdijela područja obuhvataPlana.

5.2.
Omogućiti gradnju bazena do 100 m2 na građevnim
česticama temeljem važećih propisa i pravilnika.

PRIHVAĆA SE. U tekstualnom dijelu Plana primijenjene su
odredbe važećeg pravilnika o jednostavnim i drugim
građevinamai radovima.

5.3.
Dopuniti uvjete gradnje mogućnošću uređenja garažnog
prostora unutar građevina u prizemnoj, odnosno podzemnoj
etaži.

PRIHVAĆA SE. U tekstualni dio Plana unesene su odredbe
koje pobliže određuju uvjete gradnje garažnih prostora u
građevinama.

5.4.

Dopuniti uvjete uređenja zelenih površina mogućnostima
izvedbe parkirnih površina za posebne potrebe (majke s
djecom, osobe s poteškoćama u kretanju i sl., te izvedbe eko
otokas pratećomopremom.

PRIHVAĆA SE. U tekstualni dio Plana unesene su odredbe
kojima se omogućuje na zelenim površinama omogućuje
uređenje parkirnih mjesta za posebne potrebe (majke s malom
djecom,invalidneosobei osobesmanjenepokretljivosti)

6. Mumin Veli ć 6.
Ukinuti planirano javno parkiralište sa 16 parkirnih mjesta u
ulici B. Fučića i odrediti na toj parceli zelenu površinu kao što
je bilo planirano starim planom.

PRIHVAĆA SE. Načelo osiguravanja parkirnih mjesta na
vlastitoj građevnoj čestici i potreba za većim zelenim
površinama unutar naselja omogućavaju traženu prenamjenu.
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3.2. Popis sudionika u javnoj raspravi čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe nisu
razmatrani iz razloga propisanih Zakonom o prostornom uređenju

Kako su sve pristigle primjedbe zaprimljene u roku ičitljvo su napisane sve su razmatrane u
postupku obrade.

Sastavni dio ovog Izvješća čine slijedeći prilozi:
1. ZaključakGradonačelnikaGradaNovigrad-Cittanova,
2. Obavijestjavnostio izradi planau dnevnomglasiluLa Vocedel Popolo,
3. Objavajavneraspraveu dnevnomglasiluLa Vocedel Popolo,
4. Obavijestnamrežnim stranicamaGradaNovigrada-Cittanovawww.novigrad.hr,
5. Obavijestna mrežnim stranicamaMinistarstvagraditeljstvai prostornoga uređenja,

www.mgipu.hr,
6. Posebnaobavijesto javnoj raspravi,
7. Zapisniks javnogizlaganja,
8. Primjedbepristigletokomjavnerasprave,
9. Mišljenja javnopravnihtijela.

IZVJEŠĆE PRIPREMILI:

Za Nositelja izrade Plana:
Grad Novigrad-Cittanova
Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Pročelnica, Sandra Rugani-Kukuljan, dipl.ing.arh.

Za Stručnog izrađivača Plana:
Arhetip 21 d.o.o. Poreč, Vukovarska 7
Odgovorni voditelj izrade Plana, Robert Rabac, dipl.ing.arh.

PROČELNICA:
Sandra Rugani-Kukuljan, dipl.ing.arh.


