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III. OBRAZLOŽENJE PROSTORNOG PLANA 

 
Uvod  

 Urbanistički plan uređenja zone gospodarsko proizvodno poslovne namjene  

“Poduzetnička zona Pićan jug” donesen je 15. travnja 2020. godine i objavljen u “Službenim 

novinama Općine Pićan” 5/20. 

 Temeljem potrebe da se unutar dijela izdvojenog građevinskog područja izvan naselja 

proizvodno poslovne namjene obuhvaćenog planom planiraju energetske građevine solarne 

elektrane u skladu sa Prostornim plaom Istarske županije pokrenute su ove I. Izmjene i dopune 

paralelno sa izradom V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan kojima će 

se također u ovom području omogućiti gradnja solarnih elektrana.  

 Osim toga u skladu sa Odlukom o izradi izmjene se mogu odnositi i na ostale segmente 

planskog rješenja koja iz toga proizlaze, kao i drugih korekcija planskog rješenja u segmentu 

namjene, prometa i ostalih infrastrukturnih sustava, te korekcija u skladu sa zahtjevima 

javnopravnih tijela.  

 Odluka o izradi I.Izmjena i dopuna donesena je 14. rujna 2021. godine te oibjavljena u u 

“Službenim novinama Općine Pićan” 8/21. 

  
I. Izmjene I dopune Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja gospodarsko 
proizvodno poslovne namjene  „Poduzetnička zona Pićan jug“ 

 

 U skladu sa Odlukom ovim planskim rješenjem predložene su sljedeće najbitnije 

izmjene: 

- temeljem Izmjena I dopuna PPUO Pićan koje se provode istodobno sa ovim Izmjenama 

i dopunama korigirana je granica građevinskog područja izdvojenog građevinskog područja 

gospodarske proizvodno poslovne namjene “Poduzetnička zona Pićan jug” te građevinsko 

područje umjesto 118,88 ima površinu od 117,17 ha, 

- omogućena je gradnja solarnih elektrana najveće pojedinačne dopuštene instalirane 

snage do 10 MW unutar površina IK-1, IK-2 i IK-5 koje su dobivene korekcijom prometnog 

rješenja uz površine gospodarsko poslovne namjene IK-3 i IK-4 koje su korekcijama planskog 

rješenja stopljene u površinu IK-2, 

- omogućena je gradnja solarnih elektrana najveće pojedinačne dopuštene instalirane 

snage do 10 MW unutar površina I1-1 i I1-2 kao sastavni dio složene građevine na površinama 

I1-1 ili I1-2 bez mogućnosti predaje u mrežu ili kao samostalne solarne elektrane, 

- omogućena je gradnja benzinske postaje sa pratećim sadržajima dana je i unutar 

površine gospodarske proizvodno poslovne namjene IK-5, 

- predložena je korekcija odredbi za provedbu plana u skladu sa navedenim te ostale 

manje korekcije odredbi za provedbu u skladu sa zahtjevima javnopravnih tijela. 

 



 

SLIKA 1. Korištenje i namjena površina – važeći plan                                                       SLIKA 2. Korištenje i namjena površina – Prijedlog plana plan                                                                                        



IV.ZAHTJEVI, SUGLASNOSTI I MIŠLJENJA PREMA POSEBNIM PROPISIMA 

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan dostavio je u skladu sa člankom 90. Zakona o 

prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Odluku o izradi prostornog 

plana sljedećim javnopravnim tijelima sa pozivom da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za 

izradu prostornog plana:  

 

- Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike 

Hrvatske,  

- Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske,  

- Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske,  

- Ministarstvo obrane Republike Hrvatske,  

- Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske,  

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

- Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske,  

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne 

zaštite Rijeka, Služba civilne zaštite Pazin,  

- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - HAKOM,  

- Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Pula,  

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Pazin,  

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, 

- Hrvatske ceste d.o.o., - HOPS - Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., 

Prijenosno područje Rijeka,  

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

- Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Buzet, Šumarija Labin, - Plinacro d.o.o.,  

- Istarski vodozaštitni sustav – IVS d.o.o.,  

- Vodovod Labin d.o.o., 

- Plinara d.o.o. Pula,  

- 1.MAJ d.o.o. Labin,  

- Istarska županija – Upravni odjel za održivi razvoj,  

- Istarska županija – Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno 

uređenje i gradnju Labin,  

- Istarska županija – Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i 

vodoprivredu,  

- Istarska županija – Ured državne uprave,  

- Javna ustanova Natura Histrica,  

- Županijska uprava za ceste Istarske županije,  

- Zavod za prostorno uređenje Istarske županije. 

 

U propisanom roku zahtjeve su dostavila sljedeća  javnopravna tijela čiji se dopisi prilažu 

u nastavku: 
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V.PODACI O PRAVNOJ OSOBI OVLAŠTENOJ ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA 

PROSTORNOG UREĐENJA (STRUČNI IZRAĐIVAČ: “URBAN PLAN” d.o.o.) 

 

Podaci o pravnoj osobi ovlaštenoj za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja 

priloženi u nastavku: 

- Izvod iz Sudskog registra, 

- Suglasnost za upis u Sudski registar, 

- Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera, 

- Imenovanje odgovorne voditeljice izrade nacrta prijedloga prostornog plana. 
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KIZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Izrađeno:  2022-04-14 10:02:18
Podaci od: 2022-04-14

D004
Stranica: 1 od 3

MBS:

OIB:

EUID:

TVRTKA:

SJEDIŠTE/ADRESA:

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE:

PRAVNI OBLIK:

PRETEŽITA DJELATNOST:

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

TEMELJNI KAPITAL:

PRAVNI ODNOSI:
Osnivački akt:

2

2

1

1

2

1

1

1

2

1

130103977

37282769980

HRSR.130103977

Urban Plan društvo s ograničenom odgovornošću za prostorno 
planiranje, konzalting i zaštitu okoliša

Urban Plan d.o.o.

Pula (Grad Pula - Pola)
Ulica Kašćuni - Via Castion 1

jasminka.doblanovic@gmail.com

društvo s ograničenom odgovornošću

Jasminka Peharda-Doblanović, OIB: 74767382290
Pula, Kašćuni 1

Jasminka Peharda-Doblanović, OIB: 74767382290
Pula, Kašćuni 1

20.000,00 kuna

Izjava o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću
od 24.02.2020.

71.11      - Arhitektonske djelatnosti

- jedini član d.o.o.

- direktor
- zastupa samostalno i pojedinačno
- ovlaštenje u zastupanju promijenjeno odlukom od 24.03.2022.

2

1
2
2
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KIZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Izrađeno:  2022-04-14 10:02:18
Podaci od: 2022-04-14

D004
Stranica: 2 od 3

PRAVNI ODNOSI:

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

EVIDENCIJSKE DJELATNOSTI:

Osnivački akt:

Promjene temeljnog kapitala:

2

2

1

1
1
1

1
1
1
1

1

1

1
1
1

1

1

Izjava o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću
od 24.02.2020. godine zamijenjena je Odlukom o zamjeni Izjave o 
osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću od 
24.02.2020. godine donošenjem novog potpunog teksta Izjave o 
osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 24.03.2022. 
godine. 
Potpuni tekst Izjave o osnivanju od 24.03.2022. godine dostavljen 
je u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 24.03.2022. godine temeljni kapital 
društva povećan je, uplatom u novcu: sa iznosa od 10,00 kuna za 
iznos od 19.990,00 kuna na ukupni iznos od 20.000,00 kuna.

Predano   God.  Za razdoblje         Vrsta izvještaja
21.03.22  2021  01.01.21 - 31.12.21  GFI-POD izvještaj

*          -

*          -
*          -
*          -

*          -
*          -
*          -
*          -

*          -

*          -

*          -
*          -
*          -

*          -

*          -

Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor 
građenja
Stručni poslovi prostornog uređenja
Djelatnosti prostornog uređenja i gradnje,
Djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora 
građenja,
Djelatnost upravljanja projektom gradnje,
Djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
Djelatnost završnih i zanatskih građevinskih radova
Pružanje usluga vještačenja u struci: graditeljstvo i
procjena nekretnina
Djelatnosti uređenja, održavanja, planiranja i 
projektiranja krajolika i okućnica kuća i zgrada te 
poslovnih, turističkih i ugostiteljskih objekata
Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade 
i redoviti pregled sustava grijanja i sustava 
hlađenja ili klimatizacije u zgradi
Poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta
Ostali poslovi upravljanja javnim cestama
Pružanje usluga konzaltinga, inženjeringa i tehničkog
savjetovanja na području građevinarstva, prostornog 
planiranja i zaštite okoliša
Djelatnosti izrade i izvedbe projekata te izrade 
tehničke dokumentacije iz područja elektrike, 
elektronike, mehanike, hidraulike, automatike, 
robotike i domotike
Djelatnost izrade kompjuterskih prostornih prikaza i 
prezentacija (3D vizualizacija)
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KIZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Izrađeno:  2022-04-14 10:02:18
Podaci od: 2022-04-14

D004
Stranica: 3 od 3

EVIDENCIJSKE DJELATNOSTI:

Upise u glavnu knjigu proveli su:

0001
0002
 eu 
 eu 

Tt-20/803-2
Tt-22/3306-2
     /      
     /      

28.02.2020
11.04.2022
14.05.2021
21.03.2022

Trgovački sud u Pazinu
Trgovački sud u Pazinu
elektronički upis
elektronički upis

RBU Tt Datum Naziv suda

1
1
1
1

1
1

1

1
1
1
1

1

1
1
1

1

1

1

1
1
1
1
1

*          -
*          -
*          -
*          -

*          -
*          -

*          -

*          -
*          -
*          -
*          -

*          -

*          -
*          -
*          -

*          -

*          -

*          -

*          -
*          -
*          -
*          -
*          -

Snimanje iz zraka
Stručni poslovi zaštite okoliša
Upravljanje i održavanje sportskom građevinom
Pružanje usluga dizajniranja, opremanja, aranžiranja 
i dekoracije eksterijera i interijera te savjetovanja
u vezi s uređenjem, dizajniranjem, aranžiranjem i 
estetizacijom eksterijera i interijera
Specijalizirane dizajnerske djelatnosti
Pružanje usluga grafičkog, industrijskog, modnog i 
WEB dizajna te dizajna proizvoda
Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje 
nekretnina
Posredovanje u prometu nekretnina
Poslovanje nekretninama
Djelatnost iznajmljivanja nekretnina
Djelatnost iznajmljivanja strojeva i opreme, sa i bez
rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i 
inozemnom tržištu
Zastupanje inozemnih tvrtki
Usluge informacijskog društva
Pružanje usluga savjetovanja u vezi s poslovanjem i 
upravljanjem
Djelatnosti istraživanja tržišta i ispitivanja javnog
mnijenja
Pružanje usluga izrade poslovnih i marketinških 
planova
Djelatnost organiziranja savjetovanja, kongresa, 
tečajeva, prezentacija i seminara u okviru 
registriranih djelatnosti
Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
Prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
Prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
Prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
Prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe



MBS:       130103977
EUID: HRSR.130103977

D003,  2022-04-11 15:45:00

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Tt-22/3306-2

Stranica: 2 od 2

 

Broj zapisa: dzi-4687334
Kontrolni broj: o6op7-dd161

Vjerodostojnost ovog dokumenta možete provjeriti na web adresi:

unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta 
ili skeniranjem ovog QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati 
izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument identičan 
prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Trgovački sud u Pazinu 
potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.

http://sudreg.pravosudje.hr/registar/kontrola_izvornika/

https://sudreg.pravosudje.hr/dzi/s4687334o6op7dd161.pdf
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Urban plan d.o.o. 

Kašćuni 1, HR-52100 

OIB:37282769980 

+385 99 2303 582 

 

Pula, 21. ožujka 2022. godine 

 

I. Predmet: Imenovanje odgovornog voditelja izrade nacrta prijedloga I. Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja gospodarsko proizvodno 

poslovne namjene „Poduzetnička zona Pićan jug“ 

 

 

Na temelju odredbe stavka 1. i 2. članka 82. Zakona o prostornom uređenju (Narodne 

novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) 

 

i m e n u j e m  

 

Eli Mišan, dipl.ing.arh., ovlaštenu arhitekticu urbanisticu, odgovornim voditeljem izrade 

nacrta prijedloga I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja 

gospodarsko proizvodno poslovne namjene „Poduzetnička zona Pićan jug“ 

 

Obrazloženje: 

Urban plan d.o.o., Pula, Kašćuni 1, kao pravna osoba iz članka 30. Zakona o prostornom 

uređenju - pravna osoba koja obavlja stručne poslove prostornog uređenja, ugovorila je 

s Općinom Pićan, kao nositeljem izrade izradu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja građevinskog područja gospodarsko proizvodno poslovne namjene 

„Poduzetnička zona Pićan jug“.  

Slijedom obveze imenovanja odgovornog voditelja izrade nacrta prijedloga dokumenta 

prostornog uređenja iz redova svojih zaposlenika, propisane odredbama stavka 1. i 2. 

članka 82. Zakona o prostornom uređenju, odlučeno je kao u izreci. 

                                                                                                  

Direktorica: 

Jasminka Peharda-Doblanović dipl.ing.arh. 

 

Dostaviti: 

 

1. odgovornom voditelju, 

2. arhiva - ovdje. 




