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III. IZMJENE I DOPUNE PPU GRADA PAZINA 

ODGOVORI NA PRIMJEDBE 
 

 Podnositelj primjedbe Zahtjev  Mišljenje – odgovor izrañivača Plana 

OČITOVANJA 

1. Državna uprava za 
zaštitu i spašavanje, 
Područni ured za 
zaštitu i spašavanje 
Pazin 

Očitovanje na javnu raspravu 
- izdana suglasnost na plana. 

Nema primjedbi. 

2. HRVATSKE VODE, 
Rijeka 

Očitovanje na javnu raspravu 
- utvrñeno je da su ugrañene smjernice date u očitovanju. 

Nema primjedbi. 

3. HAKOM, 
Zagreb 

Očitovanje na javnu raspravu 
- mišljenjem je potvrñeno da nemaju primjedbi. 

Nema primjedbi. 

ZAHTJEVI GRAðANA 

4. Nevija Brumnić, 
Katun 79b, Pazin 

Primjedbom  se traži da se k.č. 2525/2, 2524/1 i dio k.č. 2522/1 
izuzme iz neizgrañenog i neureñenog dijela GP jer se radi o k.č. u 
istom vlasništvu te istoj okućnici. 

Zahtjev se prihvaća. 

5. Milivoj Batovac, 
Katun Trviški 90, Pazin 

Primjedbom  se traži da se k.č. 2485,2486/4,2486/5,2488,2489,2491/8 
izuzme iz neizgrañenog i neureñenog dijela GP jer se radi o k.č. u 
istom vlasništvu. 

Zahtjev se prihvaća. 

6. Damir Frančin 
Belci 66, Pazin 

Primjedbom  se traži da se k.č. 3892 i dio k.č. 3891/1 izuzme iz 
neizgrañenog i neureñenog dijela GP sa detaljnošću UPU-a jer se radi 
o k.č. u istom vlasništvu te istoj okućnici. 

Zahtjev se prihvaća. 

7. Mirko Kalac 
Foškići 9, Pazin 

Primjedbom se traži ukidanje dijela planirane prometnice u naselju 
Stari Pazin da bi se omogućila izgradnja pomoćne grañevine na k.č. 
3740/1 

Zahtjev nije predmet izmjena i dopuna PPUG-a. 
Predmetne čestice se prema PPUG-u nalaze unutar grañevinskog područja 
naselja, a prometnica je planirana Detaljnim planom ureñenja Stari Pazin. 
Primjedbu je potrebno proslijedi na slijedeće izmjene i dopune DPU-a Stari 
Pazin. 

8. Upisano u Zapisnik Primjedbom se traži da se omogući izgradnja ugostiteljsko-turističkih 
grañevina unutar grañevinskog područja naselja na zasebnim 
česticama. 

Zahtjev se prihvaća. 
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9. Upisano u Zapisnik, 
(knjiga primjedbi) 

Primjedbom se traži da se u čl. 47 (st. 3a) smanji udaljenost bazena 
od ruba grañevne čestice na 1,0 m (barem 2,0, odnosno najviše 3,0 
m). 

Zahtjev se djelomično prihvaća. 
Udaljenost za bazene je smanjena na 3,0 m, odnosno na 2,0 m uz suglasnost 
susjeda. 

10. Dalibor Blašković, 
Gržani, Kršikla 
(knjiga primjedbi) 

Primjedbom se traži da se formira grañevinsko područje na k.č. 312/4 i 
312/5 te da se na k.č. 183/15 i 302/1 formira turistička zona. 

Zahtjev se ne prihvaća. 
Zahtjev za proširenje grañevinskog područja je već djelomično prihvaćena 
na zapadnom dijelu k.č. 312/2 i 312/3 koje su bile navedene u zahtjevu 
predanom do 31.10.2014., a koji je bio predmet Odluke o izradi. 
Grañevinsko područje naselja planirano je u skladu s uvjetima za 
odreñivanje grañevinskih područja utvrñenih u članku 80. Prostornog plana 
Istarske županije te daljnje proširenje naselja prema jugu nije moguće. 
Odlukom o izradi ovih Izmjena i dopuna PPUG-a nije predviñena revizija, ako 
ni ukidanje već definiranih izgrañenih, odnosno neizgrañenih dijelova 
grañevinskog područja. 
Zahtjev za turističku zonu nije moguće razmatrati ovim Izmjena i dopunama 
jer nije bio predmet Odluke o izradi, odnosno zahtjev nije predan prije 
31.10.2014. 

11. Branka Lakošeljac, 
Pazin 
(knjiga primjedbi) 

Primjedbom se traži da se formira grañevinsko područje na k.č. 
3720/1. 

Zahtjev nije predmet izmjena i dopuna PPUG-a. 
Zahtjev nije moguće razmatrati ovim Izmjena i dopunama jer nije bio 
predmet Odluke o izradi, odnosno zahtjev nije predan prije 31.10.2014.  

 
 
 
Odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga plana 
Sandra Jakopec, dia 
 

 


