REPUBLIKA HRV ATSKA
ISTARSKA ZUPANIJA
OPCINA CEROVLJE
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 350-02/16-01 /01
URBROJ: 2163/06-03-02-17-59
Cerovije, 06. veljace 2017.

Temeljem clanka 102. Zakona 0 prostomom uredenju ("Narodne novine" broj 153113.) (dalje:
Zakon), Nositelj izrade OpCina Cerovlje i odgovomi voditelj u ime strucnog izradivaca tvrtke APE d.o.o. Zagreb, u postupku izrade i donosenja II. izmjena i do puna Prostomog
plana uredenja OpCine Cerovlje (dalje: Plan), izradili su
IZV JESCE 0 JA VNOJ RASPRAVI
1.

Uvod

Odluka 0 izradi II. izmjena i dopuna Prostomog plana uredenja OpCine Cerovlje objavljena je
u Sluzbenim novinama Grada Pazina 13116.
Nacelnik Opcine Cerovlje donio je Zakljucak 0 utvrdivanju prijedloga Plana za javnu
raspravu te objavio javnu raspravu 0 prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostomog plana
uredenja Opcine Cerovlje (KLASA: 350-02116-01101 , URBROJ: 2163/06-01-01-17-33 od
09. sijecnja 2017. godine).
2.

Javna rasprava s javnim izlaganjem

Nositelj izrade objavio je poziv za javnu raspravu dana 09. sijecnja 2017., na web stranicama
OpCine Cerovlje (www.cerovlje.hr) i Ministarstva graditeljstva i prostomog uredenja
(www.mgipu.hr) te na stranicama Glasa Istre 10. sijecnja 2017.
Posebna obavijest temeljem clanka 97. Zakona - upucena je na adrese javnopravnih tijela
odredenih posebnim propisima i mjesnih odbora OpCine. Popis pozvanih na javnu raspravu
sastavni je dio Posebne obavijesti i nalazi se u prilogu ovog Izvjesca.
U objavi je sukladno clanku 96. st.4. Zakona navedeno:
- mjesto, datum pocetka i trajanje javnog uvida: javni uvid orgamzlran je u

prostorijama OpCine Cerovlje od 17. sijecnja 2017. godine, a zavrsava 27. sijecnja 2017.
godine, u vrijeme trajanja jayne rasprave, svakim radnim danom od 08,00 sati do 14,00
sati. Uvid u prijedlog Plana u vrijeme trajanja javnog uvida bio je moguc je i na rnreznim
stranicama OpCine Cerovlje - www.cerovlje.hr.
- mjesto i datum javnog izlaganja: 20. sijecnja 2017. godine s pocetkom u 17.00 sati u

Vijecnici OpCine Cerovlje, Cerovlje 12, Cerovlje.
- rok za davanje pisanih ocitovanja: cijelo vrijeme tijekom jayne rasprave, zakljucno do

27. sijecnja 2017. godine.

.:

Tijekom jayne rasprave prijedlog Plana izlozen na javnom uvidu sadrzavao je sukladno cl. 95.
Zakona 0 prostomom uredenju, tekstualni i graficki dio te obrazlozenje plana i sazetak za
javnost.

U tijeku jayne rasprave odriano je Javno izlaganje. Izlaganje je vodio nositelj izrade plana, a
obrazlozenje prijedloga Plana, iznijela je Sandra Jakopec, dipl.ing.arh. odgovomi voditelj
izrade Plana.

o javnom izlaganju voden je zapisnik, a sudionici su davali usmene primjedbe i sugestije za
izradu Nacrta konacnog prijedloga plana. Na usmene primjedbe je odgovoreno na samom
javnom izlaganju.
Zapisnik s popisom prisutnih na javnom izlaganju sastavni je dio Izvjesca.

3.

Ocitovanja, primjedbe i prijedlozi

U roku do zakljuCivanja jayne rasprave zaprimljeno je 10 primjedbi fizickih i pravnih osoba
(2 su upisane u knjigu primjedbi, a jedna je dana u zapisnik na javnom izlaganju) od kojih su
3 prihvacene, 1 djelomicno prihvacena, a 6 nije predmet ovog Plana.
Na prijedlog Plana dostavljeno je 11 oCitovanja po posebnoj obavijesti, od kojih 5 nisu imala
primjedbi, a 6 oCitovanja je prihvaceno u cijelosti.
Odgovori na dostavljene primjedbe i ocitovanja su sastavni dio izvjesca.

Zakljucak
Istekom roka za oCitovanja okoncan je postupak jayne rasprave. Po izradi izvjesca
raspravi izradit ce se nacrt konacnog prijedloga plana.

0

javnoj

Prilozi koji su sastavni dio ovog izvjesca su:
Preslika objave javnog uvida
- Preslika objave javnog uvida iz tiska - Glas Istre
- Preslika objave javnog uvida s web stranica OpCine Cerovlje i Ministarstva graditeljstva i
prostomog uredenja
- Posebna pisane obavijesti 0 javnoj raspravi s popisom pozvanih sudionika u javnoj
raspraVl
- Zapisnik 0 javnom izlaganju s popisom sudionika javnog izlaganja
- preslike zaprimljenih ocitovanja i primjedbi
- Odgovori na oCitovanja i primjedbe

Odgovomi voditelj izrade nacrta
prijedloga plana:
SANORAJAKOPEC
dipl.lngartl.

..,

OV~TENA ARHIT~ U'URBANISnCA
A-U 184

J

Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.
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PRESLIKE OBJAVA JAVNOG UVIDA
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REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CEROVLJE
Jedinstveni upravni odjel

Cerovlje 12,52402 Cerovlje
Tel./fax.: 052 684 140
E-mail: opcina@cerovlje.hr, www.cerovlje.hr

TELEFAX

PRIMA:

“GLAS ISTRE” Oglasni odjel

ŠALJE:

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE CEROVLJE

DATUM:

05. siječnja 2017.

PORUKA:
Molimo Vas da nam u ponedjeljak, 09. siječnja 2017. godine objavite tekst sljedećeg sadržaja:
Na osnovu članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13.) i Odluke o izradi
II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cerovlje (Službene novine Grada Pazina i
Općina Cerovlje, Gračišće, Cerovlje, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi 13/16.), objavljuje se:

1.

JAVNA RASPRAVA
o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cerovlje
Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Cerovlje (u daljnjem tekstu Plan). Prijedlog Plana za javnu raspravu sastoji se od tekstualnog i
grafičkog dijela te sažetka za javnost.

2.

Javna rasprava započinje 17. siječnja 2017. godine, a završava 27. siječnja 2017. godine.

3.

Prijedlog Plana biti će izložen javnom uvidu u vrijeme trajanja javne rasprave u
prostorijama Općine Cerovlje, svakim radnim danom od 08,00 sati do 14,00 sati. Uvid u
prijedlog Plana u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na mrežnim stranicama Općine
Cerovlje – www.cerovlje.hr .

4.

Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje prijedloga II. Izmjena i dopuna Plana u
Vijećnici Općine Cerovlje, Cerovlje 12, Cerovlje, dana 20. siječnja 2017. godine s početkom u
17,00 sati.

5.

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi propisan je člankom 100. Zakona o prostornom
uređenju, na slijedeći način:
 da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana
 da postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno
odgovaraju osobe koje vode javno izlaganja
 da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
 da upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj
raspravi.
4

Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Plana u javnoj raspravi
sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog
propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan.
6.

Rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana je do
zaključno 27. siječnja 2017. godine na adresu Općine Cerovlje, Cerovlje 12, Cerovlje.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u
pripremi izvješća o javnoj raspravi.
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE CEROVLJE
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ZAPISNIK O JAVNOM IZLAGANJU
S POPISOM SUDIONIKA JAVNOG IZLAGANJA

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CEROVLJE
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 350-02/16-01/01
URBROJ: 2163/06-03-02-17-40
Cerovlje, 20. siječnja 2017.
ZAPISNIK
s javnog izlaganja prijedloga
II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cerovlje
Na osnovu članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13.) i Odluke o izradi II.
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cerovlje (Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Cerovlje, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi 13/16.), objavljena je javna rasprava o prijedlogu II.
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cerovlje (u daljnjem tekstu Plan).
Javna rasprava je započela 17. siječnja i traje do 27. siječnja 2017. godine.
O javnoj raspravi obaviještena su tijela i pravne osobe s posebnim ovlastima (kopija obavijesti u
prilogu).
Javno izlaganje održano je 20. siječnja 2017. godine s početkom u 17,00 sati u prostorijama Općine
Cerovlje.
Javnom izlaganju prisustvovale su i osobe čiji je popis sastavni dio ovog zapisnika.
Javno izlaganje otvorio je Općinski načelnik Općine Cerovlje, Emil Daus, koji je pozdravio sve prisutne
s kratkim uvodom i predao riječ predstavnici izrađivača Plana tvrtke APE d.o.o. Zagreb, Sandri Jakopec,
dipl.ing.arh., koja je obrazložila izmjene i dopune Plana.
Sandra Jakopec je napomenula da je predmet izmjena i dopuna:
Usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju,
Usklađenje sa Zakonom o gradnji,
Usklađenje sa Izmjenama i dopunama Prostornog plana Istarske županije u dijelu akumulacija te prometne i
infrastrukturne mreže,
Utvrđivanje lokacija i uvjeta gradnje kamp odmorišta te uvjeta za izgradnju kampova,
Određivanje uređenih, neuređenih i dijelova građevinskog područja predviđenih za urbanu sanaciju te
Promjena katastarske podloge – digitalni katastarski plan.
Nakon izloženih izmjena i dopuna koje su napravljene prijedlogom Plana, prisutni su dali svoje primjedbe
kako slijedi:
Jasminka Grabar, Istarska ciglana d.o.o. Cerovlje:
Zanima je za zonu mješovite namjene „Ciglana Cerovlje“ da li moraju pokrenuti samo izradu UPU-a ili
ga moraju i realizirati?
Sandra Jakopec je odgovorila da moraju započeti izradu UPU-a i dodala da se sve zone izdvojene
namjene izvan naselja, ukoliko se za njih ne izradi UPU ili do kojeg nije izgrađena osnovna infrastruktura u roku
pet godina od stupanja na snagu Plana odnosno Zakona, brišu.
Emil Daus, načelnik Općine Cerovlje:
Zanima ga da li se zgrade izgrađenog naselja u zoni mješovite namjene Ciglana - Monte, mogu
markirati žuto. Zemljište je u vlasništvu Istarske ciglane, ali su tamo nekad bile zgrade. Napomenuo je da smo od
2004. godine imali zatečeno stanje poslovne zone u vlasništvu Ciglane i tada su takvi gabariti ostali. Kod I.
Izmjena Prostornog plana ništa se nije diralo jer nije bilo zahtjeva i takvo stanje je ostalo.
Sandra Jakopec je odgovorila da se to smatra izdvojenom namjenom i trebalo bi se definirati kao
izdvojeno područje naselja. Jedino je dan izuzetak kroz čl. 168. da se građevine mogu isključivo održavati.
Istaknula je da prema Zakonu, svatko tko ima dozvolu bilo iz 68. ili 80.-tih godina, može tu kuću imati legalno
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zauvijek i održavati je u gabaritima, ali je ne može srušiti i izgraditi zamjensku građevinu. Jedino bi bilo moguće
kada bi se cijela zona smatrala zonom unutar naselja Cerovlje, ali je parcela prevelika da bi ušla u naselje.
Jasminka Grabar:
„Kad izrađujemo UPU, da li ga moramo moramo raditi u gabaritima u kojima je ucrtano u ovom
Prostornom planu i ništa drugo?“
Sandra Jakopec je odgovorila da za sada ne. Istaknula je da UPU mora obuhvati prostor koji je
neizgrađen i sugerirala da bi bilo puno bolje kada bi rješavali tu zonu cjelovito, kada bi riješili i postojeće i
planirano jer bi onda riješili sve postojeće pristupe i mogli bi izraditi i parcelaciju postojeće, izgrađene zone, što
nije obavezno, ali je preporuka. Obavezna je izrada plana samo za zonu koja je neizgrađena. Za sada po važećem
zakonu granice obuhvata definirale bi se su temeljem Odluke o izradi.
Jasminka Grabar:
„Da li gabariti koji su vanjski, moraju biti takvi neovisno o tome što je uređeno ili neuređeno. Da li
Monte mora ostati unutra ili ga moraju izostaviti iz Urbanističkog plana?“
Sandra Jakopec je odgovorila da se UPU definira temeljem odluke koju donosi Općinsko vijeće i ona
može definirati granicu obuhvata te može biti i drugačije definirano nego što je ucrtano, ali bi trebala ići po
granicama čestica.
Taj Plan može imati parcelaciju i ne mora i to se definira Odlukom o izradi. Istarska ciglana, kao
vlasnik može pokrenuti izradu Plana i sami ga mogu financirati.
Andrej Gašparić, vijećnik:
„Što se tiče građevinskih čestica ako su neizgrađene i neuređene, da li se brišu nakon nekog vremena.
Sandra Jakopec je odgovorila da se ne brišu.
Andrej Gašparić:
Zanima ga da li je još uvijek dozvoljena gradnja stambeno gospodarskih građevina prema članku 75.?
Sandra Jakopec je odgovorila da je izmjenama Županijskog plana ta mogućnost ukinuta, ali ovim
izmjenama to nije mijenjano jer nije predmet izmjenena plana, odnosno nije definirano Odlukom o izradi.
Andraj Gašparić:
Zanimaju ga bivša eksploatacijska polja Gologorica, jer ispod ceste Cerovlje – Paz nije se ništa
eksploatiralo.
Sandra Jakopec odgovora da revizija eksploatacijskih polja nije predmet izmjena.
Andrej Gašparić:
„Da li se nešto mijenjalo kod retencije Sepčići, jer bi dizanjem retencije bio poplavljen dio puta prema
Agroturizmu i gospodarski objekti.“
Sandra Jakopec je odgovorila da je površina za navedenu retenciju ucrtana po zoni definiranoj
Županijskim planom i ucrtano je samo do poplavne kote.
Andrej Gašparić:
„Unutar Hrvatskih šuma postoje udruge šumoposjednika koje se mogu kandidirati na fondove i da li
zbog toga moraju biti ucrtani putevi?“
Sandra Jakopec je odgovorila da se, ukoliko postoje ti putevi, mogu dostaviti da se ucrtaju.
Andrej Gašparić:
„Planira se proširenje groblja u Gologorici, da li je potrebno rezervirati neki prostor? “
Sandra Jakopec je odgovorila da za proširenje groblja mora biti definirano građevinsko područje, ali da
groblja nisu predmet ovih izmjena i dopuna prema Odluci o izradi.
Andrej Gašparić:
„Da li se mogu ucrtati i dodatne nerazvrstane ceste u grafiku.“
Sandra Jakopec je odgovorila da mogu te da Općina dostavi grafički prikaz.
Nakon provedenog javnog izlaganja i postavljenih pitanja prisutnih te odgovora predstavnika izrađivača
Plana, javno izlaganje zaključeno je u 18,20 sati.

Zapisničar
Nada Gržević
_____________________
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PRESLIKE ZAPRIMLJENIH OČITOVANJA
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OBRAZLOŽENJA O OČITOVANJIMA, PRIJEDLOZIMA I PRIMJEDBAMA SUDIONIKA U JAVNOJ
RASPRAVI KOJI NISU PRIHVAĆENI ILI SU DJELOMIČNO PRIHVAĆENI

Podnositelj
primjedbe

Očitovanje/mišljenje

Mišljenje – odgovor izrađivača
Plana

1. Državna uprava za
zaštitu i
spašavanje, Pazin

Očitovanje na javnu raspravu:
1. Čl. 157. st. 1. treba nadopuniti
popisom važeće zakonske regulative te
navesti da se mjere za zaštitu od
prirodnih i drugih nesreća temelje se na
Procjeni ugroženosti.
2. Čl. 158. potrebno je uskladiti sa
novim Zakonskim odredbama
3. Čl. 159. bilo bi također dobro uskladiti
sa važećim Zakonskim rješenjima.

Primjedba se prihvaća uz
napomenu da se sukladno čl. 101.
st.5. Zakonu o prostornom
uređenju mišljenja i suglasnosti
dostavljaju u postupku javne
rasprave te stoga nismo u
mogućnosti iznova tražiti
suglasnost.

2. HAKOM, Zagreb

Pozitivno mišljenje – nema primjedbi.

3. HRVATSKE
CESTE, Zagreb

Mišljenje – nema primjedbi.

OČITOVANJA

4. HRVATSKE ŠUME, Očitovanje – nema primjedbi.
Buzet
5. Istarski
Primjedba se prihvaća.
Očitovanje na javnu raspravu:
vodozaštitni sustav Predložene su izmjene članaka vezanih
d.o.o., Buzet
na odvodnju i to u čl. 111., 113. i 114.
prema dostavljenom predlošku.
6. Ministarstvo
unutarnjih poslova,
PU Istarska,
Sektor upravnih i
inspekcijskih
poslova, Pula

Mišljenje u javnoj raspravi:
Predložena je dopuna čl. 160h u dijelu
vatrogasnih pristupa te se traži
nadopuna istog članka popisom
posebnih propisa.

Primjedba se prihvaća.

7. Županijska uprava
za ceste Istarske
županije, Pazin

Predložena je korekcija širine koridora
lokalne ceste na 50 m u čl. 11 st.4.

Primjedba se prihvaća.

8. Istarski vodovod
d.o.o.

Primjedba se prihvaća.
Mišljenje u javnoj raspravi:
1. U tekstualnom dijelu potrebno je:
- dopuniti da je prikazana mreža
usmjeravajućeg značenja,
- da se prilikom izrade UPU-a osiguraju
koridori za izgradnju nove mreže,
- predvide cjevovodi i priključci prema
uvjetima nadležne službe,
- planiraju cjevovodi do izdvojenih GP
izvan naselja prema hidrauličkom
proračunu
- vertikalni i horizontalni razmak između
instalacija izvodi sa min. 30 cm
vertikalno i 50 cm horizontalno
- mreža mora osigurati sanitarne i
protupožarne količine
2. U grafičkom dijelu potrebno je
izmijeniti naziv "Vodna komora" u
"Prekidna komora" te uskladiti prikaz
trasa sa dostavljenim podacima.
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Podnositelj
primjedbe

Očitovanje/mišljenje

Mišljenje – odgovor izrađivača
Plana

OČITOVANJA
9. Ministarstvo zaštite Mišljenje – nema primjedbi.
okoliša i
energetike, Zagreb
10. Ministarstvo
obrane, Uprava za
materijalne
resurse, Zagreb

Očitovanje – nema primjedbi.

11. Ministarstvo
kulture,
Konzervatorski
odjel u Puli

Očitovanje na javnu raspravu:
Predložene su izmjene članaka vezanih
na zaštitu kulturne baštine i to u čl. 109.
i 125. prema dostavljenom predlošku.

Primjedba se prihvaća uz
napomenu da se sukladno čl. 101.
st.5. Zakonu o prostornom
uređenju mišljenja i suglasnosti
dostavljaju u postupku javne
rasprave.

Zahtjev

Mišljenje – odgovor izrađivača
Plana

Podnositelj
primjedbe

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI
1. Ana Stojšić,
Lukačići

Zahtjevom se protive doizgradnji i
podizanju brane retencije "Sepčići".

Primjedba se djelomično
prihvaća, na način da je retencija
prikazana samo kao rezervacija
prostora, dok ukidanje planiranja
nadvišenja brane nije moguće jer je
isto planirano Prostornim planom
Istarske županije.

2. Stanko Udovičić,
Cerovlje

Zahtjevom se traži proširenje
građevinskog područja naselja na k.č.
634, 611/1, 611/2, 610, 603/3, 603/2,
630, 665/2, 614/2, 566 i 3527/2.

Primjedba nije predmet ovih
izmjena i dopuna Plana s obzirom
da Odlukom o izradi Plana nije
definirano proširenje građevinskog
područja, već samo utvrđivanje
uređenog/neuređenog
građevinskog područja.

3. Boris Aikler,
Boljun

Zahtjevom se traži proširenje
građevinskog područja naselja Paz na
k.č. 636,638/2 i 638/1.

Primjedba nije predmet ovih
izmjena i dopuna Plana s obzirom
da Odlukom o izradi Plana nije
definirano proširenje građevinskog
područja, već samo utvrđivanje
uređenog/neuređenog
građevinskog područja.

4. Mirela Rumin,
Boljun

Zahtjevom se traži proširenje
građevinskog područja naselja Belaj na
k.č. 257 i 259.

Primjedba nije predmet ovih
izmjena i dopuna Plana s obzirom
da Odlukom o izradi Plana nije
definirano proširenje građevinskog
područja, već samo utvrđivanje
uređenog/neuređenog
građevinskog područja.

5. Odvjetnik Bojan
Zustović za
Komariju d.o.o.

Zahtjevom se traži ukidanje
građevinskog područja na k.č. 186/7 i
186/4 te napomenom da se iste ne
mogu uključiti u izgrađeno građevinsko
područje.

Primjedba nije predmet ovih
izmjena i dopuna Plana s obzirom
da Odlukom o izradi Plana nije
definirano proširenje građevinskog
područja, već samo utvrđivanje
uređenog/neuređenog
građevinskog područja.
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6. Odvjetnik Bojan
Zustović za Ritu
Pesce

Zahtjevom se traži uvrštenje k.č. 48/1 u
izgrađeno građevinsko područje.

Primjedba nije predmet ovih
izmjena i dopuna Plana s obzirom
da Odlukom o izradi Plana nije
definirana revizija izgrađenog
građevinskog područja, već samo
utvrđivanje uređenog/neuređenog
građevinskog područja.

7. Odvjetnik Bojan
Zustović za Loretu
Vojskovic

Zahtjevom se traži ukidanje
građevinskog područja na k.č. 186/7 i
186/4 te napomenom da se iste ne
mogu uključiti u izgrađeno građevinsko
područje.

Primjedba nije predmet ovih
izmjena i dopuna Plana s obzirom
da Odlukom o izradi Plana nije
definirana prenamjena
građevinskog područja, već samo
utvrđivanje uređenog/neuređenog
građevinskog područja.

KNJIGA PRIMJEDBI
8. Hrvatski operator
prijenosnog
sustava, Opatija

Primjedba se prihvaća
Primjedbom se traži da se u čl. 116.
uvjetuje da je za izdavanje uvjete u
koridorima 110 kV dalekovoda i više
nadležan HOPS, a za 35kV dalekovode
HEP.

9. Istarska ciglana
d.o.o., Cerovlje

Primjedbom se traži da se u čl. 164 st.
4. ne briše.

Primjedba se prihvaća

Zahtjev za ucrtavanjem dodatnih
nerazvrstanih cesta na kartografski
prikaz prometa.

Primjedba se prihvaća

ZAPISNIK
10. Općina Cerovlje

Odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga plana
Sandra Jakopec, dia
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