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A. IZVJEŠĆE 

 

1. UVOD 

Odgovorni voditelj izrade Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Pićan (u nastavku: Plan) je Eli Mišan, dipl. ing. arh., iz tvrtke Urbis d.o.o. Pula. 

Javna rasprava o Prijedlogu Plana utvrđena je temeljem Zaključka Načelnika Općine Pićan 

KLASA: 022-05/16-01/17, URBROJ: 2144/05-01-17-30 od 02. siječnja 2017. godine. 

Obavijest o održavanju javne rasprave o Prijedlogu Plana objavljena je u javnom glasilu „Glas 

Istre“ od 02. siječnja 2017. godine, na web stranicma Općine Pićan i Ministarstva graditeljstva 

i prostornog uređenja te na oglasnoj ploči Općine Pićan. 

Uvid u Prijedlog Plana trajao je od 10. do 20. siječnja 2017. godine, te se mogao izvršiti u 

vijećnici Općine Pićan u Pićnu, Pićan 40, 1. kat, svakim radnim danom od 08.00 do 14.00 sati 

u vrijeme trajanja javne rasprave, te na mrežnim stranicama Općine Pićan – www.pican.hr.  

Tijekom javne rasprave, u suradnji s Općinom Pićan, izrađivač prostornog plana održao je javno 

izlaganje 18. siječnja 2017. godine. O javnom izlaganju vođen je zapisnik, koji je sastavni dio 

Izvješća o javnoj raspravi. 

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogli su se upisati u Knjigu primjedbi, na mjestu 

javnog uvida, podnijeti na zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili dostaviti pismeno nositelju 

izrade do 20. siječnja 2017. godine. 

Sve primjedbe i prijedlozi, koje su sudionici u javnoj raspravi dostavili u roku, obrađeni su i 

sastavni su dio ovog Izvješća. 
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2. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI POSEBNOM 

OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI 

 

1. Hrvatski zavod za prostorni razvoj, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb 

2. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb 

3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Runjaninova 2, Zagreb 

4. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb 

5. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska, Sektor upravnih, 

inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg Republike 1, Pula 

6. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Puli, 

Ulica grada Graza 2, Pula 

7. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine, graditeljstvo 

i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira IV 1, Zagreb 

8. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb 

9. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije, Račkoga 6, Zagreb 

10. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – HAKOM, Jurišićeva 13, Zagreb 

11. Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Pula, Forum 13, Pula 

12. Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova ulica 10, Zagreb 

13. Županijska uprava za ceste Istarske županije, M. B. Rašana 2/1, Pazin 

14. Hrvatske ceste, Ispostava Pula, Partizanski put 140, Pula 

15. HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula, Pogon Labin, Pulska 

1, Labin 

16. 1. Maj d.o.o. Labin, Vinež 81, Labin 

17. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 

Rijeka 

18. Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. – IVS, Sv. Ivan 8, Buzet 

19. Vodovod Labin d.o.o., Slobode 6, Labin 

20. Istarski vodovod d.o.o., Sv. Ivan 8, Buzet 

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

22. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Pazin, M. 

B. Rašana 7, Pazin 

23. Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, Riva 8, Pula 

24. Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Buzet, Šumarija Labin, Zelenice 40, Labin 

25. Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, Pula 

26. Istarska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i 

vodoprivredu, Šetalište Pazinske gimnazije 1, Pazin 

27. Istarska županija, Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu, prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju 

Labin, Titov trg 11, Labin 

28. Istarska županija, Ured državne uprave, Splitska 14, Pula 

29. Natura Histrica, Riva 8, Pula 

30. Općina Gračišće, Loža 1, Gračišće 

31. Općina Barban, Barban 69, Barban 

32. Općina Sveta Nedjelja, Nedešćina 103, Nedešćina 

33. Općina Cerovlje, Cerovlje 12, Cerovlje 

34. Općina Kršan, Blaškovići 12, p.p. 2, Kršan 
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3. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA SU MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI 

I PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG PROSTORNOG PLANA PRIHVAĆENI, 

DJELOMIČNO PRIHVAĆENI, NISU PRIHVAĆENI, TE MIŠLJENJA, 

PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE KOJI NISU RAZMATRANI IZ RAZLOGA 

PROPISANIH ZAKONOM 

 

PRIHVAĆENI: 

1. Benković Renato, Benazići 104 

2. Biserka Griparić, Lukšić Ivan, Evelina Sergović, Lukšić Albina i Fludrich Knouet 

3. Marija Faraguna 

4. Ilić Elio, Žudigi 92 

5. Sandra Dobrić, Kaštanjer 75 

6. Valter Fonović, Kukurini 10 

7. Boris Smoković, Milanovići 29 

8. Dalibor Aničić, Jakomići 12 

9. Elio Smoković, Most Pićan 108 

10. Udovičić Lučano, Kukurini 4 

11. Neven Tončić, Gusterini 20 

12. Vladimir Blašković, Kukurini 25A 

13. Kiković Leonardo, Sv. Katarina 7 

14. Državna uprava za zaštitu i spašavanje Pazin 

15. HEP ODS d.o.o., Elektroistra Pula, Pogon Labin 

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

17. Vodovod Labin d.o.o., Ul. Slobode 6, Labin 

18. Đani Šajina, Sv. Katarina 108, Pićan 

19. Općina Pićan, Pićan 40, Pićan 

 

DJELOMIČNO PRIHVAĆENI: 

1. Alen Brozan, Busolerska 43, Pula 

2. Andrea Jelenić Pitoski, Most Pićan 2D 

3. Baf Franjo, Bafi 

4. Izidor Bilić, Išišće 18, Potpićan 

5. Klaudio Miljuš, Jakomići 8 

6. Jadranka Smilović, Most 4E 

7. Zdenko Lukež, Lukeži 

8. Dražen Čikor, Sv. Mikule 3, Labin 

9. Lino Baškera, Oršanići 49C 

10. Mladenka Rovina, Orič 

11. Klaudio Miljuš, Nevenka Težak Miljuš 

12. Elio Smoković, Most Pićan 108 
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NISU PRIHVAĆENI: 

1. Jelenić Ljubica, Most Pićan 2D, Ružić Nevenka, Most Pićan 2B, Ilić Elio, Žudigi 92 

2. Milka Celić, Čambarelići 25A, Kršan 

3. Romana Lukež, Lukeži 90 

4. Mirjana Bošnjak, Prilaz Pjacal 12, Pula 

5. Lukež Albino, Lukeži 92 

6. Baćac Mladen, Kukurini 7 

7. Eugenio Močinić, Žminjska 8, Rijeka, Slava Valentić, Gervaisova, Pula, Jasna Kuhta 

Močinić, Radićeva, Pula 

8. Branko Ružić, Most Pićan 2D 

9. Jasna Kuhta Močinić, Radićeva, Pula 
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3.1. OČITOVANJA O MIŠLJENJIMA, PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA UPISANIM U 

KNJIGU PRIMJEDBI TE PRISTIGLIM U PISANOM OBLIKU 

 

Tijekom trajanja javne rasprave u knjigu primjedbi ili pisanim putem pristiglo je 45 primjedbi na koje 

je odgovoreno u nastavku: 

 

Primjedba br.1.   
Alen Brozan 

Busolerska 43 

52100 Pula 

 

Primjedbom se vlasnik protivi smanjenju građevinskog područja na k.č. 9672/1 i 9671 k.o. Pićan te 

predlaže da navedene katastarske čestice ostanu u građevinskom području naselja Kukurini. 

 

Primjedba se prihvaća djelomično. 

 

Obrazloženje: 

Primjedba se prihvaća na način da će se k.č. 9671 i  veći dio k.č. 9672/1 k.o. Pićan ostaviti u 

građevinskom području naselja s obzirom da su vlasnici u fazi ishodovanja odobrenja za gradnju 

građevina. Dio k.č. 9672/1 će se zbog oblika čestice nepogodne za gradnju, u dogovoru sa vlasnicima, 

isključiti iz građevinskog područja. 

 

 

Primjedba br.2. 

Andrea Jelenić Pitoski 

Most Pićan 2D 

 

1.Dio primjedbe se odnosi na korekciju predloženog proširenja građevinskog područja u dijelu k.č. 8207 

i 8210 k.o. Pićan. 

2.Dio primjedbe se odnosi korekciju članka 88. Odredbi za provedbu na način da se najmanja širina 

pristupne prometnice za građevine koje se nalaze na udaljenosti većoj od 100 m od javne prometne 

površine, smanji na 3-4-m ukoliko prometnica služi za pristup do dvije građevne čestice. 

 

Primjedba se prihvaća djelomično. 

 

Obrazloženje: 

 

Dio primjedbe koji se odnosi na smanjenje širine pristupne prometnice prihvaća se djelomično na način 

da se korigira stavak 3. navednog članka na sljedeći način: 

 

“Iznimno stavku 1 ovog članka širina planiranih prometnih površina može biti manja ukoliko je isto 

uvjetovano ograničenjima u prostoru (postojeće građevine koje se ne predviđaju za uklanjanje) ili iz 

opravdanih razoga nije moguće ostvariri propisanu širinu, ukoliko je to u skladu sa posebnim propisima 

i pravilima struke.” 

 

 

Primjedba br.3.  
Baf Franjo 

Bafi 

 

Primjedba se odnosi na korekciju građevinskog područja izdvojenog dijela građevinskog područja Bafi 

u naselju Jakomići na način da se planira novo izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko turističke 

namjene u sklopu k.č. 2265, 2273, 2266, 2501, 2502, 2503 i 2508 k.o. Pićan. 
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Primjedba se prihvaća djelomično. 

 

Obrazloženje: 

Primjedba se prihvaća na način da se u građevinsko područje uključe k.č. 2266, 2265/1 i 2273 k.o. Pićan, 

a u dogovoru sa vlasnikom isključi dio k.č. 2968, dio k.č. 2111 i k.č. 2102 k.o. Pićan. 

 

 

Primjedba br.4.  
Benković Renato 

Benazići 104 

 

Primjedbe se odnosi na korekciju građevinskog područja u izdvojenom dijelu građevinskog područja 

Benazići u okviru naselja Sveta Katarina na način da se iz građevinskog područja izbaci dio k.č. 10097/1 

k.o. Pićan, a uključi odgovarajući dio k.č. 10144/1 k.o. Pićan. 

 

Primjedba se prihvaća. 

 

 

Primjedba br.5.  
Biserka Griparić 

Creska 27 

Rabac 

 

Lukšić Ivan 

Trinaestići 83 

Kastav 

 

Evelina Sergović 

Franje Čandeka 8 

Rijeka 

 

Lukšić Albina i Fludrich Knouet G 6,8/2/2/8 

Wien, 

1100 Austrija 

 

Primjedbe se odnosi na korekciju građevinskog područja u izdvojenom dijelu građevinskog područja 

Most Pićan u okviru naselja Pićan na način da se iz građevinskog područja ne izbaci predložena površina 

više vlasnika. 

 

Primjedba se prihvaća. 

 

 

 

Primjedba br.6.  
Marija Faraguna 

 

Primjedbe se odnosi na korekciju građevinskog područja u građevinskom području naselja Kukurini na 

način da se umjesto dijela k.č.  9601 k.o. Pićan u građevinsko područje uključi dio k.č. 9599 k.o. Pićan. 

 

Primjedba se prihvaća. 
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Primjedba br.7.  
Ilić Elio 

Žudigi 92 

 

Primjedbe se odnosi na korekciju građevinskog područja u izdvojenom dijelu građevinskog područja 

naselja Žudigi u sklopu naselja Sveta Katarina na način da se u građevinsko područje naselja dodatno 

uključi k.č. 10266 k.o. Pićan. 

 

Primjedba se prihvaća. 

 

 

Primjedba br.8.  
Izidor Bilić 

Išišće 18,  

Zajci, 

52333 Potpićan 

 

1. Dio primjedbe se odnosi na korekciju maksimalne izgrađenosti građevne čestice na način da se ona 

poveća. 

2. Dio primjedbe se odnosi na najmanju udaljenost gradivog dijela građevne čestice od granice 

građevne čestice. 

3. Dio primjedbe se odnosi na najmanju udaljenost bazena od granice građevne čestice. 

4. Dio primjedbe se odnosi na mogućnost prenamjene rekonstrukcijom legalnih građevina izvan 

građevinskog područja. 

5. Dio primjedbe se odnosi na korekciju grafičkog dijela plana – ispravak greške u skladu sa prilogom 

na način da se katastarske čestice u izdvojenom dijelu građevinskog područja Most Pićan uključe u 

građevinsko područje. 

 

Primjedba se prihvaća djelomično. 

 

Obrazloženje: 

Dijelovi primjedbe 1-4. se prihvaćaju dok se dio primjedbe pod 5. prihvaća djelomično, ali ne kao 

ispravak greške jer se ovdje ne radi o grešci već se dio traženih građevnih čestica uključuje u građevinsko 

područje s obzirom da su na njima sagrađene legalne građevine. 

 

 

Primjedba br.9.  
Jelenić Ljubica 

Most Pićan 2D 

 

Ružić Nevenka 

Most Pićan 2B, 

 

Ilić Elio, 

Žudigi 92 

 

Primjedba se odnosi na isključenje k.č. 10970/1, 10970/2 i 10970/3 k.o. Pićan iz izdvojenog dijela  

građevinskog područja naselja Kopušišće sa ciljem da čestice ostanu u građevinskom području. 

 

Primjedba se ne prihvaća. 

 

Obrazloženje: 



Stranica 10 od 86 
 

Primjedbu nije moguća prihvatiti s obzirom da na području naselja Sveta Katarina nema dovoljno 

raspoložive površine građevinskog područja te se k.č. 10970/1, 10970/2 i 10970/3 k.o. Pićan predviđaju 

za isključenje iz građevinskog područja. 

 

 

Primjedba br.10.  
Milka Celić 

Čambarelići 25A 

52232 Kršan 

 

Primjedba se odnosi na uključenje k.č. 19530 k.o. Pićan u izdvojeni dio građevinskog područja Čopi 

unutar naselja Montovani. 

 

Primjedba se ne prihvaća. 

 

Obrazloženje: 

Primjedbu nije moguće prihvatiti s obzirom da se k.č. ne nalazi uz postojeće građevinsko područje 

naselja već je malo udaljena, a na području naselja Montovani nema raspoložive površine građevinskog 

područja kako bi se predmetna čestica mogla uključiti u građevinsko područje naselja.  

 

 

Primjedba br.11.  
Klaudio Miljuš 

Jakomići 8 

52232 Pićan 

 

Primjedba se odnosi na korekciju građevinskog područja u dijelu k.č. 7480/1 i 7480/2 k.o. Pićan 

na način da ostanu uključene u izdvojeni dio građevinskog područja Most Pićan u okviru naselja Pićan. 

 

Primjedba se prihvaća djelomično. 

 

Obrazloženje: 

Dio primjedbe nije moguće prihvatiti s obzirom da u naselju Pićan nema raspoložive površine 

građevinskog područja te se u dogovoru sa vlasnikom iz građevinskog područja naselja isključuje manji 

dio k.č. 7480/1. 

 

 

 

Primjedba br.12.  
Romana Lukež 

Lukeži 90 

52232 Pićan 

 

Primjedba se odnosi na korekciju građevinskog područja u dijelu k.č. 554/1 i 554/2 k.o. Pićan sa ciljem 

da se uključe u  izdvojeni dio građevinskog područja Lukeži u okviru naselja Pićan. 

 

Primjedba se ne prihvaća. 

 

Obrazloženje: 

 

Primjedbu nije moguća prihvatiti s obzirom da na području naselja Pićan ne postoji mogućnost 

proširenja postojećeg građevinskog područja jer nisu zadovoljeni kriteriji izgrađenosti i gustoće 

stanovanja, a za realokaciju građevinskog područje nema dovoljno raspoložive površine. 
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Primjedba br.13.  
Sandra Dobrić 

Kaštanjer 75 

52100 Pula 

 

Primjedbom se vlasnik protivi smanjenju građevinskog područja na k.č. 9672 i 9671 k.o. Pićan te 

predlaže da navedene katastarske čestice ostanu u građevinskom području naselja Kukurini. 

 

Primjedba se prihvaća. 

 

 

Primjedba br.14.  
Jadranka Smilović 

Most 4E 

52232 Pićan 

 

Primjedba se odnosi na dodatno proširenje izdvojenog dijela građevinskog područja Mašinarija u sklopu 

naselja Zajci na načina da se uključe cijele k.č. 8079 i 8115 k.o. Pićan koje su prijedlogom uključene 

djelomično. 

 

Primjedba se prihvaća djelomično. 

 

Obrazloženje: 

Ne prihvaća se dio primjedbe koji se odnosi na korekciju izdvojenog dijela građevinskog područja 

Mašinarija u dijelu k.č. 8115 k.o. Pićan jer izdvojeno građevinsko područje nije moguće dodatno 

proširiti. 

 

 

Primjedba br.15.  
Valter Fonović 

Kukurini 10 

 

Primjedba se odnosi na isključenje dijela građevinskog područja naselja Kukurini u vlasništvu davatelja 

primjedbe i dodavanja iste površine u drugom dijelu istog građevinskog područja također u vlasništvu 

davatelja primjedbe. 

 

Primjedba se prihvaća. 

 

 

Primjedba br.16. 

Zdenko Lukež 

Lukeži 

 

1.Dio primjedbe se odnosi na uključenje u građevinsko područje  k.č. 738 k.o. Pićan. 

2.Dio primjedbe se odnosi na mogućnost prenamjene legalnih građevina izvan građevinskog područja. 

3.Dio primjedbe se odnosi na planiranje kanalizacije u izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja 

Lukeži. 

 

Primjedba se prihvaća djelomično. 

 

Dio primjedbe koji se odnosi na planiranje kanalizacije u izdvojenom dijelu građevinskog područja 

naselja Lukeži se prihvaća djelomično s obzirom da plan ne isključuje mogućnost izgradnje sustava 

javne odvodnje ikao nije ucrtana u grafički dio plana. Plan je izrađen u skladu sa postojećom projektnom 
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dokumentacijom i razvojnim planovima nadležne tvrtke Istarski vodozaštitni sustav i Općine Pićan te je 

dostavljena izrađivaču plana. 

 

 

Primjedba br.17. 

Dražen Čikor 

Svetog Mikule 3, 

Labin 

 

 

Dio primjedbe se odnosi na formiranje izdvojenog dijela građevinskog područja Sirotinčići u okviru 

naselja Sveta Katarina na način da se umjesto k.č. 15427 k.o Pićan uključi k.č. 15424 i k.č. 15425 

 

Primjedba se prihvaća djelomično. 

 

Obrazloženje: 

Dio primjedbe koji se odnosi na proširenje k.č. 15425 k.o. Pićan u izdvojeno građevinsko područje 

naselja Sirotinčići unutar naselja Sveta Katarina se ne prihvaća jer izdvojeno građevinsko područje nije 

moguće dodatno proširiti. 

 

 

Primjedba br.18. 

Mirjana Bošnjak 

Prilaz Pjacal 12 

52100 Pula 

 

Primjedba se protivi isključenju iz građevinskog područja k.č. 13654 u sklopu izdvojenog građevinskog 

područja naselja Doline u sklopu naselja Montovani te dodatno uključenje u isto građevinsko područja 

k.č. 13653/2. 

 

Primjedba se ne prihvaća. 

 

Obrazloženje: 

Dio primjedbe za dodatnu urbanizaciju  nije moguće prihvatiti s obzirom da na području naselja 

Montovani ne postoji mogućnost proširenja postojećeg građevinskog područja jer nisu zadovoljeni 

kriteriji izgrađenosti i gustoće stanovanja, iz istog razloga se ne udovoljava niti dijelu primjedbe za 

isključenjem dijela postojećeg garđevinskog područja naselja. 

 

 

Primjedba br.19. 

Boris Smoković 

Milanovići 29 

 

Primjedba se odnosi na uključenje u izdvojeno građevinsko područje naselja Milanovići k.č. 17879 k.o. 

Pićan u sklopu naselja Montovani. 

 

Primjedba se prihvaća. 
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Primjedba br.20.  
Lino Baškera 

Oršanići 49 c 

Potpićan 

 

1. Dio primjedbe se odnosi na korekciju izdvojenog dijela  građevinskog  područja naselja Slavići u 

okviru naselja Jakomići na način da se u građevinsko područje uključi k.č. 6902 k.o. Pićan umjesto k.č. 

6898, 6899 i 6900 k.o. Pićan. 

2. Dio primjedbe se odnosi na isključenje iz građevinskog područja k.č. 6903 k.o. Pićan koja nije u 

vlasništvu davatelja primjedbe. 

 

Primjedba se prihvaća djelomično. 

 

Obrazloženje: 

Ne prihvaća se dio primjedbe koji se odnosi na isključenje iz građevinskog područja k.č. 6903 koja nije 

u vlasništvu davatelja primjedbe. 

 

 

Primjedba br.21.  
Dalibor Aničić 

Jakomići 12 

Potpićan 

 

Primjedba se odnosi na korekciju  građevinskog  područja naselja Jakomići na način da se površina 

uključene  k.č. 6246 k.o. Pićan preoblikuje i poveća sa cca 800 m2 na cca 1500 m2, a da se iz 

građevinskog područja za kompenzaciju površine iz građevinskog područje isključio odgovarajući dio 

građevne čestice 5619 k.o. Pićan. 

 

Primjedba se prihvaća. 

 

 

Primjedba br.22.  
Mladenka Rovina 

Orič 

 

Primjedba se odnosi na korekciju  građevinskog  područja naselja Orič na način da se u građevinsko 

područje naselja uključe k.č. 12825/2, 12825/1, 12824 i 12821. 

 

Primjedba se prihvaća djelomično. 

 

Obrazloženje: 

Ne prihvaća se primjedba u cijelosti na način da se u građevinsko područje naselja Orič uključe sve 

katastarske čestice koje su tražene primjedbom jer ne postoji mogućnost dodatnog širenja naselja Orič, 

prihvaća se uključenje u dijelu traženih čestica na površini od oko 2000 m2. 

 

 

Primjedba br.23. 

Elio Smoković 

Most Pićan 108 

 

Primjedba se odnosi na korekciju  izdvojenog dijela građevinskog područja Most Pićan u sklopu naselja 

Pićan uključe k.č. 7492/3, 7477/1 i 7492/1 k.o. Pićan. 

 

Primjedba se prihvaća. 
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Primjedba br.24.  
Udovičić Lučano 

Kukurini 4 

 

Primjedba se odnosi na korekciju  izdvojenog dijela građevinskog područja Most Pićan - Hajnožići u 

sklopu naselja Pićan na način da se iz građevinskog područja ne izbace k.č. 7500,7498, 7489, 7488, 

7487 i 7486 k.o. Pićan već k.č. 8195, 8196, 8193  k.o. Pićan, a da se prije navedene katastarske čestice 

ostave u građevinskom području naselja. 

 

Primjedba se prihvaća. 

 

 

Primjedba br.25. 

Lukež Albino 

Lukeži 92 

 

Primjedba se odnosi na korekciju  izdvojenog dijela građevinskog područja Lukeži u sklopu naselja 

Pićan na način da se u građevinsko područje uključe k.č. 543, 546 i 494  k.o. Pićan. 

 

Primjedba se ne prihvaća. 

 

Obrazloženje: 

 

Primjedbu nije moguće prihvatiti s obzirom da na području naselja Pićan ne postoji mogućnost 

proširenja postojećeg građevinskog područja jer nisu zadovoljeni kriteriji izgrađenosti i gustoće 

stanovanja, a za realokaciju građevinskog područje nema dovoljno raspoložive površine. 

 

 

Primjedba br.26. 

Bačac Mladen 

Kukurini 7 

 

Primjedba se odnosi na korekciju  izdvojenog dijela građevinskog područja Most Pićan u sklopu naselja 

Pićan na način da se iz građevinskog područja ne izbace k.č. 7482 i 7485 k.o. Pićan. 

 

Primjedba se ne prihvaća. 

 

Obrazloženje: 

Primjedbu nije moguće prihvatiti, ali je u dogovoru sa vlasnikom u građevinsko područje naselja 

uključen dio katastarskih čestica u naselju Kukurini. 

 

Primjedba br.27. 

Klaudio Miljuš 

Nevenka Težak Miljuš 

 

Primjedba se odnosi na korekciju  izdvojenog dijela građevinskog područja Most Pićan u sklopu naselja 

Pićan na način da se iz građevinskog područja ne izbaci k.č. 7480 k.o. Pićan. 

 

Primjedba se prihvaća djelomično. 

 

Obrazloženje: 

Primjedba se prihvaća djelomično u skladu sa dogovorom sa vlasnikom na način da se iz građevinskog 

područja isključi manji dio k.č. 7480 k.o. Pićan.  
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Primjedba br.28.  
Elio Smoković 

Most Pićan 108 

 

Primjedba se odnosi na korekciju  izdvojenog dijela građevinskog područja Klesari u sklopu naselja 

Zajci na način da se u građevinsko područje uključe k.č. 8463, 8462 i 8464 k.o. Pićan. 

 

Primjedba se prihvaća djelomično. 

 

Obrazloženje: 

Prihvaća se dio primjedbe koji se odnosi na korekciju građevinskog područja u izdvojenom dijelu 

građevinskog područja naselja Klesari u okviru naselja Zajci na način da se u građevinsko područje 

uključi cca 1500 m2 dodatne površine jer ne postoje mogućnosti da se u građevinsko područje naselja 

uključe sve tražene katastarske čestice. 

 

 

Primjedba br.29. 

Neven Tončić 

Gusterini 20 

 

Primjedba se odnosi na korekciju  izdvojenog dijela građevinskog područja Gusterini na način da se dio 

k.č. 16731 prebaci u istočni dio k.č. jer je pogodniji za gradnju. 

 

Primjedba se prihvaća. 

 

 

Primjedba br.30. 

Eugenio Močinić 

Žminjska 8 

51000 Rijeka 

 

Slava Valentić 

Gervaisova 

52100 Pula 

 

Jasna Kuhta Močinić 

Radićeva 

52100 Pula 

 

Primjedba se odnosi na korekciju  izdvojenog dijela građevinskog područja Barišići u sklopu naselja 

Kukurini na način da se k.č. 8883/1 i 8883/4 k.o. Pićan ne isključuju iz građevinskog područja. 

 

Primjedba se ne prihvaća. 

 

Obrazloženje: 

Primjedbu nije moguće prihvatiti s obzirom da se radi o području koje je dugo godina neizgrađeno, s 

obzirom da na području naselja Kukurini ne postoji mogućnost proširenja postojećeg građevinskog 

područja jer nisu zadovoljeni kriteriji izgrađenosti i gustoće stanovanja, a bilo je puno potrebe za 

uključenje u građevinsko područje, nevedene čestice se isključuju iz građevinskog područja. 
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Primjedba br.31.  
Vladimir Blašković 

Kukurini 25 A 

 

Primjedba se odnosi na korekciju  građevinskog područja naselja Kukurini 

na način da se k.č. 9661, 9662, 9663 uključe u građevinsko područje naselja – čestice su već uključene 

u građevinsko područje, čini mi se da je primjedba neosnovana. 

 

Primjedba se prihvaća. 

 

 

Primjedba br.32. 

Branko Ružić 

Most Pićan 2b 

 

Primjedba se odnosi na korekciju  izdvojenog dijela građevinskog područja Švići u sklopu naselja 

Jakomići na način da se u građevinsko područje uključe sljedeće katastarske čestice unutar k.o. Pićan: 

- k.č. 6101 - prijedlogom plana je predviđena za isključenje iz građevinskog područja, 

- k.č. 6100 - prijedlogom plana je zadržana u garđevinskom području, 

- k.č. 6073 - nije niti bila u građevinskom području,  

- k.č. 6074 - prijedlogom plana je zadržana u garđevinskom području, 

- k.č. 6072 - nije niti bila u građevinskom području. 

 

Primjedba se ne prihvaća. 

 

Obrazloženje: 

Dio primjedbe je neosnovan jer je k.č. 6100 k.o. Pićan zadržana u garđevinskom području izdvojenog 

dijela građevinskog područja naselja  Švići u sklopu naselja Jakomići, a dio primjedbe koji se odnosi na 

dodatno uključenje u garđevinsko područje nije moguće prihvatiti s obzirom da na području naselja 

Jakomići ne postoji mogućnost proširenja postojećeg građevinskog područja jer nisu zadovoljeni 

kriteriji izgrađenosti postojećeg građevinskog područja i gustoće stanovanja, a za realokaciju 

građevinskog područje nema dovoljno raspoložive površine. 

 

 

Primjedba br.33.  
Kiković Leonardo 

Sveta Katarina 7 

Pićan 

 

Primjedba se odnosi na korekciju  izdvojenog dijela građevinskog područja Debeli Bajci u naselju Sveta 

Katarina na način da se iz građevinskog područja isključi k.č. 15625 i dio k.č. 15579/3 k.o. Pićan, a 

uključi dio k.č. 15579/1. 

 

Primjedba se prihvaća. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stranica 17 od 86 
 

Primjedba br.34.  

Jasna Kuhta Močinić 

Radićeva 

52100 Pula 

 

Primjedba se odnosi na korekciju  izdvojenog dijela građevinskog područja naselja Barišići u sklopu 

naselja Kukurini na način da se k.č. 8883/1 i 8883/4 k.o. Pićan ne isključuju iz građevinskog područja. 

 

Primjedba se ne prihvaća. 

 

Obrazloženje: 

Primjedbu nije moguće prihvatiti s obzirom da se radi o području koje je dugo godina neizgrađeno, s 

obzirom da na području naselja Kukurini ne postoji mogućnost proširenja postojećeg građevinskog 

područja jer nisu zadovoljeni kriteriji izgrađenosti i gustoće stanovanja, a bilo je puno potrebe za 

uključenje u građevinsko područje, nevedene čestice se isključuju iz građevinskog područja. 

 

 

Primjedba br.35. 

DUZS 

Pazin 

 

Primjedba se odnosi na korekciju odredbi Plana. 

 

Primjedba se prihvaća. 

 

 

Primjedba br.36. 

HEP 

Pogon Labin 

 

Primjedbom ističu da se prilikom definiranja građevinskih područja treba voditi računa o postojećim 

podzemnim i nadzemnim vodovima te pripadajućim trafostanicama o čemu nam nisu dostavili podatke. 

 

Primjedba se prihvaća. 

 

 

Primjedba br.37. 

Ministarstvo obrane 

Uprava za materijalne resurse 

Sektor za vojnu infrastrukturu 

Služba za vojno graditeljstvo i energetsku učinkovitost 

10 000 Zagreb 

 

Ističu da nemaju primjedbi. 

 

 

Primjedba br.38. 

Javna ustanova  

Zavod za prostorno uređenje Istarske županije 

Riva 8 

52100 Pula 

 

Ističu da nemaju primjedbi već će primjedbe dostaviti kod davanja mišljenja na Konačni prijedlog plana. 
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Primjedba br.39. 

Županijska uprava za ceste 

M.B.Rašana 2/4 

52000 Pazin 

 

Primjedba se odnosi na proširenje koridora planirane lokalne ceste sa 20 na 50 m. 

 

Primjedba se prihvaća. 

 

 

Primjedba br.40. 

Vodovod Labin 

Ulica Slobode 6 

52220 Labin 

 

Primjedba se odnosi na korekciju načina prikaza vodoopskrbne mreže. 

 

Primjedba se prihvaća. 

 

 

Primjedba br.41. 

Istarska županija 

Upravni odjel za održivi razvoj 

Flanatička 29 

52100 Pula 

 

Ističu da nemaju primjedbi. 

 

 

Primjedba br.42. 

Istarski vodovod 

Sv. Ivan 8 

Buzet 

 

Ističu da nemaju primjedbi. 

 

 

Primjedba br.43. 

IVS 

Ističu da nemaju primjedbi. 

 

 

Primjedba br.44. 

Đani Šajina 

Sv. Katarina 108 

Pićan 

 

Primjedba se odnosi na turističko područje u Svetoj Katarini, tako da se u zonu turističkog punkta uključi 

i k.č. 15506. k.o. Pićan. 

 

Primjedba se prihvaća. 

 

Primjedba se odnosi na korekciju zone turističkog punkta u Svetoj Katarini na način da se zona planira 

u skladu sa člankom 90. PPIŽ-a  kao turistička zona u sklopu građevinskog područja naselja Sveta 
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Katarina te se izuzima iz ukupne površine naselja prilikom izračuna gustoće i izgrađenosti. Zonu je 

potrebno dodatno proširiti na k.č. 15506 k.o. Pićan. 

 

 

Primjedba br. 45. 

Općina Pićan 

Pićan 40 

Pićan 

 

Primjedba se odnosi na korekciju građevinskog područja naselja Tupljak radi ispravka greške. 

 

Primjedba se prihvaća. 

 

 

 

3.2. OČITOVANJA O MIŠLJENJIMA, PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA ISKAZANIM NA 

JAVNOM IZLAGANJU ODRŽANOM 11.10.2016. (prema Zapisniku s javnog izlaganja) 

 

Na javnom izlaganju iznesene su  primjedbe dio kojih je pristigao i pismenim putem te dio na koji je 

odgovoreno na javnom izlaganju, te se ističe da je na sve primjedbe sa javnog izlaganja odgovoreno ili 

na izlaganju ili na dio pisanim putem jer su iste pristigle i poštom. Stoga ovdje ne postoji potreba 

dodatnih odgovora na primjedbe sa javnog izlaganja. 

 

       

 

 

 

 

 

Odgovorni voditelj izrade Nacrta prijedloga 

prostornog plana: 
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