
1/25 

  
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
  ISTARSKA ŽUPANIJA 
   OPĆINA CEROVLJE 
 Jedinstveni upravni odjel 
KLASA: 350-02/17-01/02 
URBROJ: 2163/06-03-02-18-72 
Cerovlje, 13. prosinca 2018. 
 
 Temeljem članka 102. Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13 i 
65/17) Nositelj izrade Općina Cerovlje i odgovorni voditelj u ime stručnog izrađivača – tvrtke 
APE d.o.o. Zagreb, u postupku izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja zone 
mješovite namjene ,,Ciglana Cerovlje" i provođenju postupka stavljanja izvan snage 
Detaljnog plana uređenja zone poslovne namjene Cerovlje (dalje: Plan), izradili su: 
 

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI 
 

1.  UVOD 
 Odluku o izradi plana donijelo je Općinsko vijeće, a Odluka o izradi objavljena je u 
Službenim novinama Grada Pazina 23/18. 
 Načelnik Općine Cerovlje donio je Zaključak o utvrđivanju prijedloga Plana za javnu 
raspravu te objavio javnu raspravu o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Cerovlje (KLASA: 350-02/17-01/02, URBROJ: 2163/06-01-01-18-44 od 29. 
listopada 2018.). 
 

2.  JAVNA RASPRAVA S JAVNIM IZLAGANJEM 
 Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13. i 
65/17) nositelj izrade objavio je javnu raspravu u Glasu Istre dana 30. listopada 2018. godine, 
na web stranici općine: www.cerovlje.hr i na web stranici Ministarstva graditeljstva i 
prostornog uređenje: www.mgipu.hr te na oglasnoj ploči Općine Cerovlje. 
 Posebna obavijest temeljem članka 97. Zakona – upućena je na adrese javnopravnih 
tijela određenih posebnim propisima. Popis pozvanih na javnu raspravu sastavni je dio 
Posebne obavijesti i nalazi se u prilogu ovog Izvješća. 
 U objavi je sukladno članku 96. st.4. Zakona navedeno: 
 mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida: Plan je bio izložen na javnom uvidu 
od 7. studenog 2018. do 7. prosinca 2018. godine, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Cerovlje, Cerovlje 12, 52402 Cerovlje, svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati. Uvid u 
prijedlog Plana u vrijeme trajanja javnog uvida bio je moguć je i na mrežnim stranicama 
Općine Cerovlje – www.cerovlje.hr. 
 mjesto i datum javnog izlaganja: Održano je javno izlaganje dana 21. studenog 
2018. godine u 13:00 sati u prostorijama Općine Cerovlje, Cerovlje 12. 
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 rok za davanje pisanih očitovanja: Rok za dostavu primjedbi i prijedloga te 
očitovanja na Plan bio je do 7. studenog 2018. godine. U oglasu u kojem je objavljena javna 
rasprava dana je jasna uputa o načinu na koji se daju primjedbe i prijedlozi. 

O javnom izlaganju vođen je zapisnik koji je sastavni dio ovog izvješća. Izlaganje je 
vodio nositelj izrade Plana i odgovorni voditelj izrade Plana, a popis prisutnih nalazi se u 
Zapisniku.  
 

3.  POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA SU MIŠLJENJA, 
PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG PLANA PRIHVAĆENI, NISU 
PRIHVAĆENI ILI SU DJELOMIČNO PRIHVAĆENI ILI NISU RAZMATRANI 
SUKLADNO ZAKONU 
 U otvorenom roku u tijeku javne rasprave za dostavu prijedloga i primjedbi 
zaprimljeno je šest očitovanja i tri primjedbe pravnih subjekata (prema tablici u prilogu) od 
kojih je dio jedne upisan u zapisnik.  
 Od zaprimljenih očitovanja dva očitovanja su djelomično prihvaćena, a četiri 
očitovanja nisu imala primjedbi. Zaprimljene primjedbe su prihvaćena. 
 Nakon roka za zaprimanje primjedbi pristigla je jedno očitovanje (Hrvatskih voda, 
Rijeka) koje nije razmatrano jer je otpremljeno i zaprimljeno nakon roka. 
Odgovori i obrazloženja o razlozima djelomičnog prihvaćanja sastavni su dio ovog Izvješća. 
 

IV. ZAKLJUČAK 
 Istekom roka za očitovanja okončan je postupak javne rasprave. Sukladno članku 105. 
Zakona ovo Izvješće i Nacrt konačnog prijedloga Plana dostavlja se načelniku koji utvrđuje 
Konačni prijedlog Plana.  
 
Prilozi koji su sastavni dio ovog izvješća su: 

 Objave javnog uvida 
 Posebna obavijest 
 Zapisnik o javnom izlaganju s evidencijom prisustva 
 Preslike očitovanja i primjedbi na Plan 
 Preslika knjige primjedbi 
 Obrazloženja o očitovanjima, prijedlozima i primjedbama sudionika u javnoj raspravi  

Načelnik: 
 

________________________ 
Emil Daus 

 
Odgovorni voditelj izrade nacrta 

prijedloga plana: 
 

________________________ 
Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.  
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Objave javnog uvida 
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Posebna obavijest 
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Zapisnik o javnom izlaganju s evidencijom prisustva 

 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
  ISTARSKA ŽUPANIJA 
   OPĆINA CEROVLJE 
 Jedinstveni upravni odjel 
KLASA: 350-02/17-01/02 
URBROJ: 2163/06-03-02-18-60 
Cerovlje, 21. studeni 2018. 
 

Z A P I S N I K 
o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene „Ciglana 

Cerovlje“ i provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja 
zone poslovne namjene Cerovlje 

 
Na osnovu članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13. i 

65/17.) i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene „Ciglana 
Cerovlje“ i provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja zone 
poslovne namjene Cerovlje (Službene novine Grada Pazina 23/18.), objavljena je javna 
rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene „Ciglana 
Cerovlje“ i provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja zone 
poslovne namjene Cerovlje (u daljnjem tekstu Plan). 

Javna rasprava je započela 07. studenog i traje do 07. prosinca 2018. godine.   
O javnoj raspravi obaviještena su tijela i pravne osobe s posebnim ovlastima (kopija 

obavijesti u prilogu). 
Javno izlaganje održano je 21. studenog 2018. godine s početkom u 13,00 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 prijedlog Plana.  

Planom je predviđeno definiranje neizgrađenog dijela građevinskog područja izvan 
naselja za mješovitu – proizvodno-poslovnu namjenu. Razlozi za izradu i donošenje plana 
proizašli su iz potrebe utvrđivanja uvjeta uređenja i gradnje za neizgrađeni i neuređeni dio 
obuhvata, podjela zone na posebne prostorne cjeline, utvrđivanja osnovne mreže prometne i 
komunalne infrastrukture te uvjeta za izgradnju iste, provedba ciljeva prostornog uređenja 
šireg područja. 

Sukladno čl. 111.st.1.t.5. Zakona o prostornom uređenju Odluka o donošenju može 
sadržavati odredbu o prestanku važenja, odnosno važenju plana koji je bio na snazi do 
donošenja novog prostornog plana kako je i navedeno u Odredbama za provedbu. Stupanjem 
na snagu Odluke o donošenju ovog Plana, Detaljni plan poslovne zone Cerovlje prestaje važiti 
i primjenjuju se odredbe ovog UPU-a.  
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 Nakon izlaganja prijedloga Plana, prisutni su dali svoje primjedbe kako slijedi: 
 Emil Daus, Općinski načelnik Općine Cerovlje: 
 Da li je na plan potrebno ishoditi mišljenja, s obzirom da smo u stisci s vremenom 
zbog Vijeća, i kako se rješavaju primjedbe? 
 Sandra Jakopec je odgovorila da je rok za predaju primjedbi 7.12., te da nakon toga 
slijedi samo izrada Izvješća sa javne rasprave. Nismo obavezni ishoditi suglasnosti na UPU. 
 Emil Daus, Općinski načelnik Općine Cerovlje: 
 S obzirom da se počela projektirati infrastruktura za svjetlovod po cijeloj općini, a radi 
se o super brzom internetu, bilo bi dobro to planirati i da investitori to znaju. 
 Sandra Jakopec je odgovorila da su osigurali trase infrastrukture (u ovom slučaju EK 
mreže) u svim ulicama - u nogostupu, jedino je odvodnja (oborinska i fekalna) ostala u 
kolniku. 
 Emil Daus, Općinski načelnik Općine Cerovlje: 
 Da li cesta za Monte obvezuje Općinu s obzirom da je ovo naselje u sklopu zone? 
 Sandra Jakopec je odgovorila da to ovisi kako će se vlasnički riješiti. Trenutno je 
planirana kao prometnica u javnom korištenju. Zona Monte nalazi se unutar obuhvata, a mi 
smo planski dužni osigurati pristup svake čestice do javne prometne površine. 
 Na proslijeđen upit Andrije Lukeža za dopunu sanitarne odvodnje na lokaciji gdje već 
postoji cjevovod sanitarne odvodnje,  Sandra Jakopec je odgovorila da se može ucrtati u Plan. 

 Jasminka Grabar, ICC concept d.o.o.: 
Napominje da je samo jedna TS postojeća. 

Vlado Lisica: 
 Pita za trasu puta uz potok? 
Sandra Jakopec je odgovorila da je taj put planiran temeljem zahtjeva Hrvatskih voda 

zbog održavanja korita potoka. 
 Vlado Lisica:  
 Da li je granica K1 i K2 fiksna i da li kod K2 igra ulogu prikazano kao postojeće što se 

tiče izgradnje? 
 Sandra Jakopec je odgovorila da je razgraničenje namjena definirano planom, a odnos 

izgrađenog i neizgrađenog preuzet je iz PPUO. 
 Vlado Lisica:  
 Što se tiče odvodnje da li bi oborinska voda s tog područja trebala ići na taj jedan 

pročistač? Trebalo bi dopuniti da se za oborinsku odvodnju s platoa za Ciglanu zadržava 
postojeći sustav uz kontrolu na ispustu. 

  Sandra Jakopec je odgovorila da ide na dva separatora i dva ispusta. 
 Emil Daus je napomenuo korisnicima da bi trebalo kontaktirati IVS vezano na 

priključak Ciglane. 
Nakon provedenog javnog izlaganja i postavljenih pitanja prisutnih te odgovora 

predstavnika izrađivača Plana, javno izlaganje zaključeno je u 13,50 sati. 
 
                       Zapisničar  
         Nada Gržević 
 
             _________________ 
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Preslike očitovanja i primjedbi na Plan 
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Obrazloženja o očitovanjima, prijedlozima i primjedbama sudionika u javnoj raspravi  

 Podnositelj primjedbe Zahtjev  Mišljenje – odgovor izrađivača Plana 

OČITOVANJA 

1. Državna uprava za 
zaštitu i spašavanje, 
Pazin 

Suglasnost – nema primjedbi. 
 

2. HAKOM, Zagreb Pozitivno mišljenje – nema primjedbi. 

3. Ministarstvo obrane 
Uprava za materijalne 
resurse, Sektor za vojnu 
infrastrukturu 

Pozitivno mišljenje – nema primjedbi. 
 

4. Javna ustanova Zavod 
za prostorno uređenje 
Istarske županije 

Uskladiti u čl. 1 st.1 točku 19. sa 
Pravilnikom o sadržaju, mjerilima 
kartografskih prikaza, …  

Primjedba se prihvaća. 

U članku 9.st.1. i čl. 10.st.1. dodati da se 
ne odnose na gospodarsku – ugostiteljsko-
turističku namjenu jer ista nije moguća 
PPUO 

Primjedba se prihvaća. 

U članku 9.st.2. i čl. 10.st.2. brisati riječ 
"ili" te u čl. 10.st.1. pisati I2. 

Primjedba se prihvaća.  

U čl. 11. st.1. i čl. 12.st.1. brisati tekst 
"samo kao pratećih ili u funkciji osnovne 
djelatnosti" 

Primjedba se prihvaća.  

Brisati u čl.11. st.4. i u čl.12. st.4. radi 
usklađenja sa PPIŽ. 

Primjedba se prihvaća.  

U čl. 14. st.1. al.6. dopuniti sa uvjetima za 
zaštitni pojas ŽC5046.  

Primjedba se prihvaća. 

čl.22.st.3. uskladiti s Pravilnikom o 
uvjetima za vatrogasne pristupe 

Primjedba se prihvaća. 

U tekstualnom dijelu i odredbama za 
provedbu umjesto teksta ''izdavanje akata 
za građenje'' iz čl.29.st1. i ''akata uređenja 
prostora'' iz čl. 35. st.3. koristiti pojam 
''akti za provedbu prostornog plana te 
građevinske dozvole'' 

Primjedba se prihvaća. 

Čl. 36. potrebno je izmijeniti u dijelu u 
kojem se omogućava izgradnja plinovoda. 

Primjedba se ne prihvaća. Navedenim 
člankom omogućeno je postavljanje 
spremnika te su stvoreni preduvjeti za 
izgradnju plinske mreže do odabira 
koncesionara koji će utvrditi posebne 
uvjete za izgradnju. 

Kartografske prikaze potrebno je dostaviti 
kao zasebne fileove. 

Primjedba se ne prihvaća. Izvornik 
plana u dwg-u izrađen je u skladu sa 
važećim Zakonom, Pravilnikom i 
Uredbom, a sadrži svaki kartografski 
prikaz prikazan u zasebnom layoutu, čime 
je na kvalitetniji način omogućen pregled 
usklađenosti i preklopa pojedinih tema.  

U kartografskim prikazima odvojeno 
prikazati granicu izdvojenog građevinskog 
područja izvan naselja proizvodne 
namjene i granicu izdvojenog dijela 
građevinskog područja naselja. 

Primjedba se prihvaća.  

Nazive I1 i I2 u grafičkom dijelu plana Primjedba se ne prihvaća. Navedeni 
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 Podnositelj primjedbe Zahtjev  Mišljenje – odgovor izrađivača Plana 

OČITOVANJA 

uskladiti sa Pravilnikom. Pravilnik primjenjuje se samo u dijelu 
"pravnih pravila" kojima je navedeno da 
se u grafičkom dijelu plana može izvesti 
planski znak iz istovrsne skupine. 

Očitovanjem se traži provedba postupka 
zasebnog stavljanja van snage DPU-a 
prema čl. 101. Zakona. 

Primjedba se ne prihvaća. 
Sukladno čl. 111.st.1.t.5. Zakona o 
prostornom uređenju, Odluka o donošenju 
može sadržavati odredbu o prestanku 
važenja, odnosno važenju plana koji je bio 
na snazi do donošenja novog prostornog 
plana kako je i navedeno u Odredbama za 
provedbu, a sve sukladno čl. 162. st.1. 
PPUO. 

5. Ministarstvo državne 
imovine, Zagreb 

Pozitivno mišljenje – nema primjedbi. 
 

6. ŽUC, Pazin Traže usklađenje sa projektom obilaznice 
Cerovlja – jer njime nije planiran 
nogostup. 

Primjedba se prihvaća. 

Prikazati obuhvat zahvata u skladu sa 
dostavljenim Idejnim projektom. 

Primjedba se ne prihvaća. Prikaz 
obuhvata zahvata ne prikazuje su u UPU-
u. Razgraničenje namjena površina 
izrađeno je temeljem dostavljenih zahtjeva 
na Odluku o izradi. Sukladno čl. 101.st.2. 
Zakona ne mogu se postavljati novi ili 
drugačiji zahtjevi (u ovom slučaju Idejno 
rješenje) od onih koji su dani u zahtjevima 
za izradu plana. 

PRIMJEDBE 

1. ICC Concept, Cerovlje Predlažu da se ispita mogućnost olakšanja 
pristupa s kružnog toka na prvu građevnu 
česticu – npr. bez definiranog "otoka". 

Primjedba se prihvaća. 
 

Izgradnja fotonaponskih elektrana 
dozvoljena je samo na česticama 
proizvodne namjene, a na česticama 
poslovne namjene moguće je postavljati 
samo fotonaponske ćelije. Obzirom da 
nam nije jasna razlika molimo samo da se 
to pobliže objasni. 

Primjedba se prihvaća. 
Navedeno je pojašnjeno. Građevine za 
proizvodnju električne energije moguće je 
planirati samo u zonama proizvodne 
namjene prema PPUO te su iste odvojene 
od fotonaponskih ćelija za vlastite potrebe. 

U zapisnik je upisana primjedba kojom se 
traži zadržavanje postojeće oborinske 
odvodnje s platoa za Ciglanu uz kontrolu 
na ispustu te navodi da je samo jedna TS 
postojeća. 

Primjedba se prihvaća. 

2. Pro 93 d.o.o. Pazin Predlažu da se ispita mogućnost olakšanja 
pristupa s kružnog toka na prvu građevnu 
česticu – npr. bez definiranog "otoka". 

Primjedba se prihvaća. 
 

3. El-NIZ d.o.o. Predlažu da se dopuni mreža odvodnje sa 
postojećim cjevovodom. 

Primjedba se prihvaća. 
 

 


