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A. IZVJEŠĆE 
 
1. UVOD  
 

 Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Vižinada sjever  utvrđena je 
temeljem Zaključka Općinskog načelnika Općine Vižinada – Visinada klasa: 351-01/21-01/02, 
urbr.:2167/05-02-21-23 od 17. studenog 2021. 

 Odgovorni voditelj izrade Nacrta prijedloga Urbanističkog plana uređenja Vižinada 
sjever  je Eli Mišan, dipl.ing.arh. iz tvrtke Urban plan j.d.o.o. Pula. 

Obavijest o održavanju javne rasprave objavljena je u javnom glasilu „Glas Istre“ od 22. 
studenog 2021. godine, na web stranicama Općine Vižinada – Visinada i Ministarstva 
prostornog uređenja,  graditeljstva i državne imovine te na oglasnoj ploči Općine Vižinada – 
Visinada. 

Uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Vižinada sjever  trajao je od 23. studenog 
do 22. prosinca 2021. godine te se mogao izvršiti na mrežnim stranicama Općine Vižinada – 
Visinada – www.vizinada.hr. 

Tijekom javne rasprave, u suradnji sa Općinom Vižinada – Visinada, izrađivač 
Urbanističkog plana uređenja održao je javno izlaganje 07.12. 2021. godine s početkom u 17,00 
sati. 

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog plana mogli su se podnositi pismenim putem na 
naslov Općina Vižinada – Visinada, Vižinada 18 a ili u zapisnik u tijeku javnog izlaganja. 

Sve primjedbe i prijedlozi koje su sudionici u javnoj raspravi dostavili u roku, obrađeni 
su i sastavni su dio ovog Izvješća. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI POSEBNOM OBAVIJESTI O JAVNOJ 
RASPRAVI 

 
1. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, 
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, 
3. Ministarstvo poljoprivrede,  
4. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Istarska, Sektor upravnih, inspekcijskih i 

poslova civilne zaštite, 
5. Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Puli, 
6. Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar  Pazin, Ispostava Pula, 
7. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Pazin, 
8. Županijska uprava za ceste Istarske županije, 
9. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, 
10. Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 
11. Hrvatske šume, Uprava šuma, Podružnica Buzet,  
12. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih slivova, 
13. HAKOM – Hrvatska agencija za poštu i elektroničke telekomunikacije, 
14. HOPS, 
15. Hrvatski telekom, 
16. HEP ODS d.o.o., Elektroistra Pula, Pogon Poreč, 
17. Istarski vodovod d.o.o. Buzet, 
18. Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., Buzet, 
19. Plinara d.o.o. Pula, Pogon Poreč – Vrsar, 
20. Odvodnja Poreč d.o.o.,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. OČITOVANJA O MIŠLJENJIMA, PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA S JAVNE RASPRAVE O 
PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA VIŽINADA SJEVER 

 
Pismenim putem na adresu Općine Vižinada – Visinada putem pošte ili e-maila pristiglo je 8 
mišljenja javnopravnih tijela i tri primjedbe ostalih sudionika u javnoj raspravi. U nastavku se u 
skladu sa Zakonom prilažu očitovanaj o pristiglim mišljenjima i primjedbama kako slijedi: 
 
1.Očitovanja o mišljenjima, primjedbama i prijedlozima pristiglim u pisanom obliku 
 
Mišljenje br.1. 
HAKOM 
R. Frangeša Mihanovića 9, 
10110 Zagreb 
 
HAKOM izdaje negativno mišljenje na plan jer smatraju da treba brisati odredbe članka 109. 
stavak 6. Odredbi za provedbu Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Vižinada sjever koje se 
odnose na sigurnosnu udaljenost od 400 m od škola, dječjih vrtića i sličnih ustanova na kojoj 
nije dozvoljeno postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture na postojećim 
građevinama. 
 
Primjedba iz mišljenja se ne prihvaća. 
 
Obrazloženje: 
Primjedbu izrečenu u mišljenju HAKOM-a nije moguće prihvatiti jer u Odredbama Prostornog 
plana Istarske županije (čl. 119. st. 12.) piše da je  „dopušteno je postavljanje elektroničke 
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojećim građevinama, u skladu s 
posebnim propisima. pri odabiru lokacija za antenske prihvate u blizini škola, dječjih vrtića, 
bolnica i sličnih ustanova, potrebno je poštivati sigurnosnu preventivnu udaljenost od 400 m.“, 
a s obzirom da se radi o prostornom planu višeg reda potrebno je spornu odredbu preuzeti i u 
UPU-u Vižinada sjever. 
 
 
Mišljenje br.2. 
MUP 
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE 
PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE RIJEKA 
SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE PAZIN 
 
Nemaju primjedbi, priložili su suglasnost na plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mišljenje br.3. 
HOPS 
Sektor za razvoj priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom 
Kupska 4 
10 000 Zagreb 
 
Nemaju primjedbi. 
 
 
Mišljenje br.4. 
Hrvatski telekom d.d. 
Odjel za elektroničko komunikacijsku infrastrukturu 
Harambašićeva 39, 
Zagreb 
 
 
Hrvatski telekom u mišljenju daje primjedbu koja se odnosi na mogućnost postavljanja 
samostojećih antenskih stupova i postojeće telekomunikacijske infrastrukture na postojećim 
građevinama u skladu sa Uredbom o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske 
infrastrukture i druge povezane opreme (NN 131/12, 92/15 i 10 /21) na način da se na području 
obuhvata Plana mogu postavljati i samostojeći antenski stupovi i postojeće telekomunikacijske 
infrastrukture na postojećim građevinama u skladu sa predmetnom Uredbom. 
 
Primjedba iz mišljenja se ne prihvaća. 
 
Obrazloženje: 
Primjedbu iznijetu u mišljenju Hrvatskog telekoma pristiglu u tijeku javne rasprave o Prijedlogu 
Urbanističkog plana uređenja Vižinada sjever, a koja se odnosi na mogućnost postavljanja 
samostojećih antenskih stupova i postojeće telekomunikacijske infrastrukture na postojećim 
građevinama u skladu sa Uredbom o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske 
infrastrukture i druge povezane opreme (NN 131/12, 92/15 i 10 /21) na način da se na području 
obuhvata Plana mogu postavljati i samostojeći antenski stupovi i postojeće telekomunikacijske 
infrastrukture na postojećim građevinama, nije moguće prihvatiti jer je u suprotnosti sa 
člankom 119. Odredbi za provedbu Prostornog plana Istarske županije koji je plan višeg reda u 
odnosu na UPU Vižinada sjever te ga je potrebno poštivati, a koji mogućnost postavljanja 
antenskih stupova i postojeće telekomunikacijske infrastrukture na postojećim građevinama 
detaljnije razrađuje te ne području obuhvata ovog Plana ne omogućava. 
 



Mišljenje br.5. 
Zavod za prostorno uređenje Istarske županije 
 
U mišljenju Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije iznijeto je niz primjedbi koje se 
redom analiziraju: 
 

 
 
Dio primjedbe iz mišljenja se prihvaća. 
 
 

 
 
Dio primjedbe iz mišljenja se prihvaća. 
 
 

 
 
Dio primjedbe iz mišljenja se ne prihvaća. 
 
Obrazloženje: 
Ne prihvaća se dio primjedbe koji se odnosi na insertiranje topografsko – katastarske podloge 
u „blok“ jer je podloga izrađena od različitih podataka – „layera“ koji se kod izrade Plana 
selektivno koriste što je kod podloge u „bloku“ onemogućeno.  
 
 

 
 
Dio primjedbe iz mišljenja se prihvaća djelomično. 
 
Obrazloženje: 
Ne prihvaća se dio primjedbe koji se odnosi na korekciju stavka 6. članka 14. Odredbi za 
provedbu jer pomoćna građevine može biti i bazen do 100 m2 i koji nije ukopan u tlo, dok je 
razlika samo u tome što će se takav bazen računati u izgrađenost građevne čestice, a potpuno 
ukopani neće kako je definirano u članku 12. stavak 1. 
 
 



 
 
Dio primjedbe iz mišljenja se prihvaća djelomično. 
 
Obrazloženje: 
Ne prihvaća se dio primjedbe koji se odnosi na brisanje stavka 4. članka 27. s obzirom da će se 
ukoliko se utvrdi potreba za gradnjom navedenih građevina u postupku izdavanja akata za 
provedbu utvrditi uvjeti za njihovu gradnju u skladu sa odredbama ovog Plana. 
 
 

 
 
Dio primjedbe iz mišljenja se prihvaća djelomično. 
 
Obrazloženje: 
S obzirom da se temeljem prihvaćenih primjedbi unutar obuhvata plana više ne planira 
mješovita pretežito stambena namjena i mješovita pretežito poslovna namjena svi članci vezani 
uz mješovitu namjenu su preoblikovani. 
 
 



 
 
Dio primjedbe iz mišljenja se prihvaća djelomično. 
 
Obrazloženje: 
Dio primjedbe koji se odnosi na stavak 3. prihvaća se na način da će se u stavku 3. članka 29. na 
kraju rečenice dopuniti riječima „u sklopu građevnih čestica sportsko rekreacijske namjene“. 
 
 

 
 
Dio primjedbe iz mišljenja se prihvaća. 
 
 

 
 
Dio primjedbe iz mišljenja se prihvaća. 
 
 

 
 
Dio primjedbe iz mišljenja se prihvaća. 
 
 

 
 
Dio primjedbe iz mišljenja se prihvaća. 
 
 

 
 
Dio primjedbe iz mišljenja se prihvaća. 
 
 

 



 
Dio primjedbe iz mišljenja se prihvaća. 
 
 

 
Dio primjedbe iz mišljenja se prihvaća. 
 
 

 
 
Dio primjedbe iz mišljenja se prihvaća. 
 
 

 
 
Dio primjedbe iz mišljenja se prihvaća. 
 
 

 
Dio primjedbe iz mišljenja prihvaća se djelomično. 
 
Obrazloženje: 
Dio primjedbe prihvaća se na način da se projektnom dokumentacijom dozvoljavaju manje 
izmjene rješenja odvodnje i detaljnija razrada (definiranje profila na temelju hidrauličkog 
proračuna) koja ne mijenja koncepciju rješenje sustava odvodnje. 
 
 
Mišljenje br.6. 
Županijska uprava za ceste 
 
Primjedba se odnosi na ucrtavanje zaštitnog pojasa županijskih cesta u obuhvatu Plana u 
grafički dio plana. 
 
Primjedba iz mišljenja se prihvaća. 
 
 
Mišljenje br.7. 
Istarska županija 
Upravni odjel za održivi razvoj 
 
Nemaju primjedbi. 



 
 
Mišljenje br.8. 
Hrvatske vode 
 
Nemaju primjedbi. 
 
 
Primjedba br. 1. 
Nenad Tomaško opunomoćenik Slavice Tomaško 
 
Primjedba se odnosi na isključivanje građevne čestice 3390/9 k.o. Vižinada iz obuhvata plana. 
 
Primjedba se prihvaća djelomično. 
 
Obrazloženje: 
Primjedbu nije moguće prihvatiti na način da se smanji obuhvat Plana s obzirom da je obuhvat 
definiran Odlukom o izradi plana, na predmetnoj k.č. 3390/9 k.o. Vižinada s obzirom na 
primjedbu će se u dijelu površine planirati mješovita namjena sa mogućnošću gradnje 
građevina. 
 
Primjedba br. 2. 
Studio Sonda 
 
Primjedba se odnosi na mogućnost planiranja kreativnog kampusa sa do 15 manjih smještajnih 
čvrstih ili mobilnih jedinica unutar površine M1-1 i M1-2. 
 
Primjedba se prihvaća djelomično. 
 
Obrazloženje: 
U tekstualni dio plana dodati će se mogućnost da se u sklopu poslovne namjene omogući 
gradnja kreativnog kampusa sa mogućnošću smještaja koji se ne smatra ugostiteljsko 
turističkim komercijalnim smještajem. Dio primjedbe koji se odnosi na gradnju mobilnih  kućica 
nije u potpunosti prihvatljiv jer u građevinskom području naselja nije dozvoljena gradnja 
odnosno postavljanje mobilnih kućica.  
 
Primjedba br. 3. 
Općina Vižinada – Visinada 
 
Primjedba se odnosi na korekciju površine mješovite namjene M2 – pretežito poslovne na način 
da se u sklopu iste omogući gradnja stambenih građevina te da se uvjeti gradnje za građevne 
čestice sportsko rekreacijske namjene usklade u grafičkom i tekstualnom dijelu Plana na način 
kako je planirano u tekstualnom dijelu Plana. 
 
Primjedba se prihvaća. 
 



2.Očitovanja o mišljenjima, primjedbama i prijedlozima iskazanim na javnom izlaganju 
održanom 7.12.2021. (prema zapisniku s javnog izlaganja) 

 
Na javnom izlaganju nisu iznesene primjedbe. 

 
  
  Pula, 15.01.2022. 

                 Odgovorni voditelj izrade Nacrta       
prijedloga prostornog plana: 

 
  
  



B. DOKUMENTACIJA 

 

- Preslika Zaključka Općinskog načelnika Općine Vižinada – Visinada o utvrđivanju 
Prijedloga plana za javnu raspravu, klasa: 351-01/21-01/02, urbr.:2167/05-02-21-23 od 17. 
studenog 2021 

- Objava javne rasprave o Prijedlogu prostornog plana u javnim oglasima „Glas Istre“, 
te na web stranicama Općine Vižinada – Visinada i Ministarstva prostornog uređenja,  
graditeljstva i državne imovine, 

- Obavijest o održavanju javne rasprave o Prijedlogu prostornog plana koje je istaknuta 
na oglasnu ploču, 

- Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi, 
- Preslika Zapisnika s javnog izlaganja, 
- Mišljenja javnopravnih tijela.  

 















































ZupaNtrsKA UPRAY A aACESTE
TSTARSKE ZupeNtrp
52OOO PAZIN, Ir{E RASAN A2I4

KLASA:34 0-0 I / 12- 12/ 7 4
URBROJ:2 1 68/03- I t -21 -16
Pazin,2l.l2.202l. REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ZUPANTTA
OPCINA VIZINADA
Opdinski nadelnik
52447 VIZINADA

Predmet: MiSljenje na prijedlog UPU YiZinada sjever - dostavlja se

Temelj em VaSe obavij esti Klasa: 3 5 l -0 I l2l -0 I I 02, Urbroj :2 I 6 7 I 05 -03 -21 -
24 od 22.11.2021. godine dostavljamo Vam mi5ljenje na Prijedlog UPU YiLinada
sjever:

Prijedlog UPU ViZinada sjever nije u skladu s prethodno dostavljenim
zahtjevima te je na kartografskim prikazima potrebno pikazati za5titni pojas
Zupanijskih cesta (d1.97. st.(8) odredbe za provodenje).

S po5tovanjem, tc

Dostavlja se:

l. Naslovniku
2. ZUC-e- tehnidka sluZba
3. Pismohrana
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