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Prethodno navedenim Zaključkom Gradonačelnika utvrđen je: 
1. Prijedlog stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja TP Baretini-Krnjaloža koji se daje na 

javnu raspravu, 
2. Način provođenja javne rasprave. 

Javna rasprava održana je u vremenu od 6.  do 20. ožujka  2020. godine 
. 
1. Objava javne rasprave 
 
Obavijest o održavanju i načinu organiziranja javne rasprave  objavljena je u dnevnom tisku (Glas 
Istre) dana 26. veljače 2020. godine,  na mrežnim stranicama Grada Vodnjana - Dignano  
www.vodnjan.hr, na službenim Internet stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 
www.mgipu.hr te oglasnoj ploči Grada Vodnjana - Dignano.  
 
Za vrijeme trajanja Javne rasprave prijedlog stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja TP 
Baretini-Krnjaloža je bio izložen na javni uvid  u prostorijama turističke zajednice Grada 
Vodnjana-Dignano, Narodni trg 10, svakog radnog dana od 8-11 sati. 
Osim navedenoga javni uvid je bio omogućen i na službenim mrežnim stranicama Grada Vodnjana - 
Dignano  www.vodnjan.hr.  
 
Na navedenim je mrežnim stranicama omogućeno pregledavanje cjelovitog prijedloga stavljanja izvan 
snage Detaljnog plana uređenja TP Baretini-Krnjaloža za javnu raspravu (elaborat broj 7070/19). 

 
Za vrijeme trajanja javne rasprave organizirano je jedno javno izlaganje koje je održano 10. ožujka 
2020. u 13.00 sati u prostorijama turističke zajednice Grada Vodnjana-Dignano, Trgovačka 2. 
 
Sve prethodno navedene obavijesti vezane uz objavu javne rasprave date su u privitku i čine 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:350-06/19-01/01  
Ur.broj:2168-04-04/42-20-11 od 27. veljače 2020.g.  pozvani su slijedeći sudionici: 

- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 
- Ministarstvo državne imovine, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10 
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u 

Puli, Pula ulica Grada Graza 2 
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Istarska, Sektor upravnih, 

inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Pula, Trg Republike 1 
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Pazin, M.B. Rašana 7 
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb, ulica Roberta 

Frangeša Mihanovića 9 
- IŽ, Zavod za prostorno uređenje, Pula, Riva 8 
- IŽ, Upravni odjel za održivi razvoj, Pula, Flanatička 29 
- IŽ, Županijska uprava za ceste, Pazin, M.B. Rašana 2, 
- Hrvatske vode, VGO za područje primorsko-istarskih slivova, Rijeka, Đ. Šporera 3 
- Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Buzet, Šumarija Pula, Pula, Šijanska cesta 12 
- Vodovod Pula d.o.o. Pula, Radićeva 9 
- HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o.,Elektroistra Pula, Pula, Vergerijeva 6 
- Pragrande d.o.o. Pula, Pula, Trg I istarske brigade 14 
- Plinara d.o.o. Pula, Pula, Industrijska ulica 17 
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Preslik posebne obavijesti o javnoj raspravi dat je u privitku i čini sastavni dio ovog Izvješća. 
 
3. Sudionici javne rasprave 
 
U vrijeme trajanja javne rasprave o prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja TP 
Baretini-Krnjaloža 5 podnositelja je podijelo svoje primjedbe, mišljenja i suglasnosti. 
U Knjigu primjedbi nije upisana niti jedna primjedba. 
 
3.1. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe: prihva ćeni/nisu 

prihvaćeni/djelomično su prihvaćeni 
 
U nastavku se daje obrada primjedbi/mišljenja podnesenih pisanim putem 
 
1. HRVATSKE VODE, VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA SLIVOVE  SJEVERNOG 

JADRANA 
 
Mišljenje: 
Nema zahtjeva za postupak stavljanja izvan snage. 
 
2. ISTARSKA ŽUPANIJA, UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZV OJ 
 
Mišljenje: 
Mišljenjem data suglasnost na postupak stavljanja izvan snage. 
 
3. PRAGRANDE d.o.o. Pula 
 
Primjedbe: 
Primjedbama dati podaci o postojećoj  i planiranoj infrasturkturi. 
 
Status primjedbi: 
Primjedbe se ne prihvaćaju. 
 
Obrazloženje 
Primjedbe ne odgovaraju postupku stavljanja izvan snage, već su iste date u formi zahtjeva za buduće 
plansko rješenje. 
 
4. VODOVOD d.o.o. Pula 
 
Mišljenje: 
Mišljenjem data suglasnost na postupak stavljanja izvan snage. 
 
5. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE 
 
Mišljenje: 
Bez primjedbi na postupak stavljanja izvan snage. 
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3.2. Popis sudionika u javnoj raspravi čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe nisu razmatra ni iz 
razloga propisanih Zakonom o prostornom uređenju. 

 
Van roka za podnošenje primjedbi nije zaprimljena niti jedna primjedba.  
 
Sastavni dio ovog Izvješća čine slijedeći prilozi: 

1. Zaključak Gradonačelnika 
2. Obavijest u Glasu Istre  
3. Obavijest na mrežnim stranicama www.vodnjan.hr 
4. Obavijest na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, 

www.mgipu.hr 
5. Posebna obavijest o javnoj raspravi 
6. Zapisnik s javnog izlaganja 
7. Mišljenja javnopravnih tijela 
8. Preslika Knjige primjedbi 

 
 
 









 



 






























