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I. UVOD 

 

 Temeljem članka 102. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13., 
65/17., 114/18., 39/19., 98/19.) Nositelj izrade Grad Rovinj – Rovigno i odgovorni voditelj u ime 
stručnog izrađivača – tvrtke APE d.o.o. Zagreb, u postupku izrade i donošenja Urbanističkog 
plana uređenja Montepozzo – Laconovo u Rovinju (dalje: Plan), izradili su Izvješće o javnoj 
raspravi (u nastavku teksta: Izvješće). 

Izrada ovog UPU-a predviđena je Prostornim planom uređenja Grada Rovinja - Rovigno 
("Službeni glasnik Grada Rovinja" – Rovigno broj 09a/05, 06/12, 01/13-pročišćeni tekst, 07/13, 
03/17, 07/17-pročišćeni tekst, 07/19 i 8a/19-pročišćeni tekst ), Generalnim urbanističkim 
planom Grada Rovinja - Rovigno ("Službeni glasnik" Grada Rovinja – Rovigno broj: 07a/06, 
03/08, 02/13, 07/19 i 8a/19-pročišćeni tekst) te Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja 
Montepozzo – Laconovo u Rovinju - Rovigno (u nastavku teksta UPU), ("Službeni glasnik 
Grada Rovinja broj 12/19). Za isti je izrađen Program za izradu Urbanističkog plana uređenja 
"Montepozzo – Laconovo" ( izrađen od APE d.o.o., listopad 2019.). 

 Gradonačelnik Grada Rovinja - Rovigno donio je 27. kolovoza 2020. god. Zaključak o 
utvrđivanju prijedloga Plana za javnu raspravu (KLASA /CLASSE: 350-05/19-02/100, 
URBROJ /NUMPROT: 2171-01-05-01/3-20-88). 

 

II. JAVNA RASPRAVA S JAVNIM IZLAGANJEM 

 Prijedlog Plana bio je izložen na javnom uvidu od 7. rujna 2020. do 7. listopada 2020. 
godine, u ulaznom holu Gradske uprave, Trg Matteotti 2, u Rovinju svakim radnim danom od 
08:30 do 15:30 sati. 

 Javno izlaganje Prijedloga Plana održano je dana 24. rujna 2020. godine u 17:00 
sati u velikoj Sali Doma kulture, Trg maršala Tita bb u Rovinju. 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. 

 Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog plana mogla su se dostaviti do 7. 
listopada 2020. godine. U oglasu u kojem je objavljena javna rasprava dana je jasna uputa o 

načinu na koji se daju primjedbe i prijedlozi. 

Sukladno članku 96. Zakona o prostornom uređenju (,,Narodne novine'' broj 153/13., 
65/17., 114/18., 39/19., 98/19.) (u nastavku teksta: ZPU) nositelj izrade objavio je javnu 
raspravu u Glasu Istre i u La Voce dana 02. rujna 2020 godine, na web stranici grada: 

www.rovinj-rovigno.hr i na web stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i 
državne imovine: www.mgipu.hr te na oglasnoj ploči Grada Rovinja - Rovigno. 

 

III. POPIS POZVANIH SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI PREMA POSEBNOJ 
OBAVIJESTI 

Sukladno članku 97. ZPU Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i 
izdavanje akata dostavio je i posebnu obavijest o javnoj raspravi sljedećim tijelima i osobama: 

 Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Puli, 
Ulica grada Graza 2,52100 Pula, 

 Državni inspektorat, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za Istru i Primorje, 
Ispostava Rijeka, Riva 10 

http://www.rovinj-rovigno.hr/
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 Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, M.B. Rašana 7, 52000 
Pazin, 

 Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Služba civilne zaštite, 
Odjel inspekcije, Trg Republike 1, 52100 Pula, 

 Istarska Županija, JU Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, Riva 8, 52100 
Pula, 

 Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, 
Flanatička 29, 52100Pula, 

 Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana sa sjedištem u 
Rijeci, Đure Šporera 3, 51 000 Rijeka, 

 HAKOM Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, R.F. Mihanovića 9, 
10000 Zagreb, 

 HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o., D.P. Elektroistra Pula, Pogon Rovinj, V. 
B. Lorenzetto bb,52210 Rovinj, 

 Istarski vodovod d.o.o., Sveti Ivan 8, 52420 Buzet, 

 Županijska uprava za ceste IŽ, M.B. Rašana 2/4, 52000 Pazin, 

 Plinara d.o.o., Industrijska 17, 52100 Pula, 

 Odvodnja Rovinj-Rovigno, d.o.o., Trg na lokvi 3A, 52210 Rovinj, 

 Komunalni servis Rovinj-Rovigno, Trg na Iokvi 3A, 52210 Rovinj, 

 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju, Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj 

 

IV. 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 sedam očitovanja i četiri primjedbe pojedinačnih sudionika javne rasprave. 

 Od zaprimljenih očitovanja dva očitovanja su djelomično prihvaćena, jedno očitovanje 
nije prihvaćeno, dva očitovanja su prihvaćena, a četiri očitovanja nisu imala primjedbi. 

 Od zaprimljenih primjedbi dvije primjedbe su djelomično prihvaćene, jedna nije 
prihvaćena, dok je jedna prihvaćena. 

Odgovori i obrazloženja o razlozima ne prihvaćanja i djelomičnog prihvaćanja sastavni 
su dio ovog Izvješća. 

 

IV. ZAKLJUČAK 

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

 Zaključak o objavljivanju javne rasprave 

 Posebna obavijest o javnoj raspravi 

 Preslike objave u javnim glasilima 

 Preslike objava na WEB stranicama 

 Zapisnik o javnom izlaganju s evidencijom prisustva 

 Obrazloženja o očitovanjima, prijedlozima i primjedbama sudionika u javnoj raspravi  

 Preslike očitovanja i primjedbi na Plan 

 

 

 

Za stručnog izrađivača plana 

APE d.o.o. Zagreb 

 

                 za nositelja izrade 

SANDRA JAKOPEC, dipl.ing.arh. IVAN BEGIĆ, dipl.iur. 
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PRESLIKE OBJAVA U JAVNIM GLASILIMA La Voce i Glas Istre 
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PRESLIKE OBJAVA NA WEB STRANICAMA Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i 

državne imovine i Grada Rovinja-Rovigno 
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ZAPISNIK O JAVNOM IZLAGANJU S EVIDENCIJOM PRISUSTVA 
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OBRAZLOŽENJA O OČITOVANJIMA, PRIJEDLOZIMA I PRIMJEDBAMA SUDIONIKA U JAVNOJ 

RASPRAVI  

 Podnositelj 
primjedbe 

Zahtjev  Mišljenje – odgovor izrađivača Plana 

OČITOVANJA 

1. MUP 
Ravnateljstvo 
civilne zaštite, 
PU civilne zaštite 
Rijeka, Služba 
civilne zaštite, 
Pazin 

Pozitivno mišljenje – nema primjedbi. 

2. Istarski vodovod 
d.o.o.,  
Buzet 

Pozitivno mišljenje – nema primjedbi. 

3. HAKOM,  
Zagreb 

Pozitivno mišljenje – nema primjedbi. 
 

4. HRVATSKE 
VODE, 
Rijeka 

Pozitivno mišljenje – nema primjedbi. 

5. ŽUC Istarske 
županije,  
Pazin 

Mišljenjem su dostavljene sljedeće 
primjedbe: 

Mišljenje se djelomično prihvaća. 

- ucrtavanje lijevog skretača na 
četverokrako raskrižje sa ŽC te planirati 
koridor ŽC na 2 m od ruba nogostupa. 

Prihvaća se, dodan je lijevi skretač i 
proširen je pojas ŽC na 2 m od ruba 
nogostupa.   

- za plan. kružno raskrižje utvrditi 
koridor na 2m od nogostupa 

Prihvaća se, proširen je pojas ŽC na 2 m 
od ruba nogostupa.   

- ukinuti spoj KPP na ŽC, odnosno nije 
prihvatljivo planiranje IS9 i IS10 kao 
KPP. 

Primjedba se prihvaća, navedeni spoj je 
planiran kao pješački. 

- prikazati kontinuitet zelene površine uz 
ŽC i brisati ucrtane radijuse 

Prihvaća se. 

- na kartografskim prikazima prikazati 
kružno raskrižje na sjeverozapadnoj 
granici obuhvata kako je navedena 
mogućnost u čl. 35. st.1. 

Ne prihvaća se. Navedeno križanje se 
dijelom nalazi izvan obuhvata plana. S 
obzirom na se radi o "T" raskrižju i da za 
njega ne postoji idejno rješenje ukinuta je 
mogućnost izgradnje kružnog raskrižja u 
čl. 35. 

- čl.66.st.1. navesti da je potrebno 
ishoditi uvjete ŽUC IŽ 

Prihvaća se. 

- čl.35.st.3 umjesto lokalne navesti 
županijske ceste 

Prihvaća se. 

- čl.29.st.2 autobusna stajališta – u 
skladu s Pravilnikom o autobusnim 
stajalištima (NN 119/07) 

Prihvaća se. 

- liniju parcelacije planirati 2 m od ruba 
nogostupa, osigurati površine za 
odvodnju i ostale elemente županijske 
ceste. 

Prihvaća se. 
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 Podnositelj 
primjedbe 

Zahtjev  Mišljenje – odgovor izrađivača Plana 

OČITOVANJA 

- odredbom navesti da će se konačna 
parcelacija ŽC definirati posebnim 
projektima 

Prihvaća se. 

6. JU Zavod za 
prostorno 
uređenje Istarske 
županije, 
Pula 

Mišljenjem su dostavljene sljedeće 
primjedbe: 

Mišljenje se djelomično prihvaća. 

-čl.4. st.1. obiteljsku građevinu definirat 
s najviše 3 funkcionalne jedinice,  
- točka 14., st. 3., čl. 24. bazene 
definirati kao „ukopane“ i „max površine 
do 100 m2“ radi usklađenja s GUP-om i 
Pravilnikom o jednostavnim i drugim 
građ. i radovima (i u čl. 24.). 

Djelomično se prihvaća. 
- dopunjen je čl. 4., st.1 je dopunjen 
- djelomično je prihvaćeno. Točka 14., st. 
3., čl. 24. je dopunjena s „otvoreni 
nenatkriveni“ jer bazen može biti veće 
površine od 100 m2 što onda 
podrazumijeva ishođenje građevinske 
dozvole jer Pravilnik omogućava 
izgradnju bazena bez GD do 100m2. 

- u čl.6., a temeljem čl. 49. i 132. GUP-
a, Planom planirati stambene, a ne 
stambeno-poslovne namjene (S1 
umjesto M1) 

Ne prihvaća se.  
GUP-om je određeno da se zona nalazi 
unutar M1-1 mješovite namjene prema 
posebnom programu za koju je izrađen 
Program kao podloga za izradu UPU-a. 
Programom te nadalje UPU-om planirana 
je pretežita namjena zone kao "M1 - 
mješovita namjena – pretežito stambena" 
unutar koje je moguća izgradnja 
građevina stambene i pretežito stambene 
namjene. 

- propisati broj stanovnika na području 
obuhvata Plana (čl.132. GUP-a) 

Prihvaća se. 
Čl. 21. dopunjen je iskazom broja 
stanovnika. 

- širinu građevne čestice K2-1 uskladiti 
s čl. 28. GUP-a (min 20 m)  
- širine građevnih čestica za obiteljske i 
višeobiteljske građevine uskladiti s čl. 
54. GUP-a (min 14 m) – list 4.c 

Prihvaća se. 

- korigirati list 3. prema stvarnom stanju 
na terenu, te s lista 4.b brisati planske 
oznake „uklanjanje postojeće 
građevine“ 

Prihvaća se. 

- korigirati čl.11. i čl.15. st.7. u dijelu 
gdje se definira građevina K2 namjene 
u vezi složenih građevina 

Prihvaća se. 

-čl.15.st.4. dodati „niti za turistički 
smještaj“ 

Prihvaća se. 

- u grafičkom dijelu uskladiti planske 
pokazatelje za Z1. 

Prihvaća se. 

- nema potrebe prikazivati gradive 
dijelove građevnih čestica na listu 4.c, 
ali treba prikazati način priključenja 
građevne čestice na prometnu i 
komunalnu infrastrukturu 

Ne prihvaća se.  
Naveden prikaz je dopunjen i kotiran da 
bi se pojednostavila tumačenja u 
provedbi. 
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 Podnositelj 
primjedbe 

Zahtjev  Mišljenje – odgovor izrađivača Plana 

OČITOVANJA 

- u čl.16. i 17. nedvojbeno propisati 
katnost i propisati k-is 

Prihvaća se. 

- odredbe čl.18. i 19. Uskladiti s 
nazivom Poglavlja 3. i propisati uvjete 
smještaja građevina. 

Djelomično se prihvaća. 
Nije moguća izgradnja građevina javnih i 
društvenih djelatnosti već se samo mogu 
uređivati prostori za društvene djelatnosti 
prema uvjetima osnovne namjene. 

- u čl.20. definirati koji su to sadržaji 
javne i društvene namjene /djelatnosti 

Prihvaća se. 

- u čl.22. i tablici čl.25. navesti da se 
uvjeti propisani u potpoglavlju 4.1. 
odnose i na obiteljske i višeobiteljske 
građevine 

Prihvaća se. 

- čl.23.st.1. brisati „nema određenog 
obaveznog građevnog pravca“ 
- čl.23.st.2 brisati  (nejasna i 
neusklađena s GUP-om; 500 m2 /750 
m2), naime postojeća građevina može 
se rekonstruirati isključivo u postojećim 
gabaritima 
- uskladiti tablice čl.25. i 26. S 
postojećom površinom 

Ne prihvaća se. 
Predložena izmjena st.1. jer je ovim 
planom traži viši standard samostojećih 
građevina na većim građevnim česticama 
gdje nije potrebno planirati ulični niz. 
Ne prihvaća se primjedba na st. 2. jer se 
isti ne odnosi na građevinu M1-1 koja je 
manja od dozvoljene nego na M1-17 u 
jugoistočnom dijelu. 

- u tablici čl.25. dodati max dozvoljenu 
površinu zemljišta pod građevinom – 50 
m2 i utvrditi da pomoćne građevine 
mogu imati 1 podzemnu i 1 nadzemnu 
etažu te odrediti udaljenost od granica 
građ.čestice, nadalje ispraviti koliziju 
čl.11. i čl.24.st.2. 

Prihvaća se. 
Dopunjeni su uvjeti u čl. 24. i tablica u čl. 
25. te je usklađena površina na najveću 
površinu pod građevinom 75 m². 

- čl.27.st.9. preolikovati tekst „zid 
potkrovlja kod ravnog krova“ 

Prihvaća se. 

- čl.28.st.10. dopuniti status terena – 
ravni ili kosi teren (čl.5. i 66. GUP-a) 

Prihvaća se. 

- „akti kojima se određuju uvjeti gradnje“ 
uskladiti sa Zakonom u cijelom Planu 

Prihvaća se. 

- preoblikovati čl.30. st.1. i 3. Prihvaća se. 

- čl. 31. nije jasna pojam „linijski“ Prihvaća se. 

- čl.32. st.2. i 3. preoblikovati jer se 
građevna čestica prometnica mora 
definirati 

Djelomično se prihvaća, navedene 
prostorne prilagodbe odnose se na trase 
infrastrukturnih sustava.  

- uskladiti čl.36. i grafički dio 2.a s čl.68. 
GUP-a – pojas 0,75 m –zaštitni koridor 

Prihvaća se. 

- čl.37.st.2 dodati da su isti, sukladno 
grafičkom dijelu Plana, list 4.c, planirani 
za uklanjanje 

Prihvaća se. 

- čl.38.st.1. preoblikovati u smislu da su 
pješačke površine prikazane i grafički 
određne širine, površine i sl. 

Prihvaća se. 
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 Podnositelj 
primjedbe 

Zahtjev  Mišljenje – odgovor izrađivača Plana 

OČITOVANJA 

- u tablici čl.41. propisati PM samo za 
planirane namjene – ne planiraju se 
škole. 

Prihvaća se. 

- na kraju čl.46.st.3. dodati „i više 
razine“ 

Prihvaća se. 

- čl.60.st.7. i čl.67.st.4. dodati „prostora 
ograničenja“ ispred ZOP-a 

Prihvaća se. 

- kolizija čl.60. st.6. i 7. Prihvaća se. 

- čl.65.st.2. brisati mogućnost „uređenja 
pješačkih staza i šetnica, biciklističkih 
staza, manjih odmorišta te dječjih 
igrališta“ unutar zaštitnih zelenih 
površina 

Djelomično se prihvaća, ostavljena je 
mogućnost izgradnje pješačkih i 
biciklističkih staza/traka, jer se radi o 
površinama koje se nalaze uz prometnu 
mrežu. 

- čl.83. dopuniti obavezom usklađenja 
sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog 
onečišćenja (NN 14/19) 

Prihvaća se. 

- u čl.84. brisati mogućnost dogradnje i 
nadogradnje postojećih građevina 

Prihvaća se. 

- čl.85. nejasan u pogledu postojećih 
građevina – čl. 161. GUP-a; ne 
propisivati mogućnost ovim Planom 

Prihvaća se, članak je brisan. 

PRIMJEDBE 

1. Marko Sošić, 
Studio Kappo 
d.o.o., Rovinj 

Primjedbom se traži ispravak čl. 39.st.4. 
na način da se ukine rečenica o 
minimalnoj širini prometne površine za 
kretanje pješaka. 

Primjedba se prihvaća. 
 

2. Mira Suvorov, 
Rovinj i K.P.V. 
Koncept d.o.o. 
Pula 

Primjedbom se traži izmjena parcelacije 
k.č. 2555 k.o. Rovinj prema dostavljenoj 
parcelaciji u dwg formatu. 

Primjedba se djelomično prihvaća uz 
usklađenje širine građevne čestice s 
GUP-om. 

3. Dorel Cetina 
Gerga, 
Rovinj - Rovigno 

Primjedbom se traži osiguranje pristupa 
na javnu prometnicu za k.č. 2548/6 k.o. 
Rovinj. 

Primjedba se ne prihvaća. 
Predmetna čestica se nalazi izvan 
obuhvata Plana. 
Nije moguće formiranje pristupa za k.č. 
izvan obuhvata Plana preko čestica u 
privatnom vlasništvu unutar obuhvata 
plana jer isto nije u skladu s Programom o 
izradi UPU-a. 

4. Anuca Gerga, 
Rovinj - Rovigno 

Primjedbom se traži osiguranje pristupa 
na javnu prometnicu za k.č. 2548/7 i 
2548/6, sve k.o. Rovinj. 

Primjedba se djelomično prihvaća. 
K.č. 2548/7 ima pristup na javnu kolno-
pješačku prometnicu. Za k.č.2548/6 vidi 
odgovor za primjedbu 3. 
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