Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine Republike Hrvatske”
br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19 – dalje u tekstu Zakon) te Zaključaka Gradonačelnika
Grada Pule-Pola od 4. studenog 2020. godine, KLASA: 350-01/19-01/30, URBROJ: 2168/0103-02-00-0153-20-48 i URBROJ: 2168/01-03-02-00-0153-20-49, Upravni odjel za prostorno
uređenje, komunalni sustav i imovinu Grada Pule-Pola kao Nositelj izrade, objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOZIMA
IX. IZMJENA I DOPUNA
GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA PULE I
I. IZMJENA I DOPUNA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „RIBARSKA KOLIBA“

POČETAK I ZAVRŠETAK JAVNE RASPRAVE
Javna rasprava o Prijedlogu IX. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
za javnu raspravu i Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Ribarska
koliba“ za javnu raspravu, izrada kojih se provodi u jedinstvenom postupku započinje 10.
studenog 2020. godine i traje do 24 studenog 2020. godine.
IX. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Pule odnose se na
područje obuhvata Urbanističkog plana uređenja „Ribarska koliba“.

JAVNI UVID
u Prijedlog IX. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule i Prijedlog I.
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Ribarska koliba“ se u vrijeme trajanja
javne rasprave može izvršiti u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje,
komunalni sustav i imovinu Grada Pule, Forum 2, I. kat, svakog radnog dana od 09.00
do 15.00 sati.
Vezano uz pridržavanje svih mjera u stanju epidemije COVID-19, preporuča se najaviti
dolazak na broj telefona 052/ 371-852 te isti planirati sa zaštitnom maskom za lice.
Uvid u Prijedloge planova može se izvršiti i na službenoj web stranici Grada Pule - Pola
www.pula.hr.

JAVNO IZLAGANJE – STRUČNA RASPRAVA
s predstavnicima javnopravnih tijela i svim zainteresiranima o Prijedlogu IX. Izmjena i
dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule i Prijedlogu I. Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja „Ribarska koliba“ održat će se u četvrtak 12. studenog 2020.
godine u 16.00 sati u dvorani Zajednice Talijana (Circolo) u Puli, Carrarina ulica 1.
Budući se održavanje javnog izlaganja priprema uz zdravstveno-sigurnosne mjere
molimo sve sudionike da planiraju dolazak na javno izlaganje sa zaštitnom maskom za lice (u
nedostatku bit će dostupne na ulazu u dvoranu). Temeljem Odluke o smjernicama rada u
upravnim tijelima Grada Pule u stanju epidemije COVID-19 od 20. svibnja 2020. godine
svima će se na ulazu u dvoranu izmjeriti temperatura.

Ukoliko u vrijeme održavanja javne rasprave budu na snazi određene odluke, zabrane i mjere
vezane uz COVID-19, javno izlaganje će se održati ovisno o procjeni stanja na način sukladan
odlukama i mjerama te uputama nadležnih Stožera civilne zaštite, o čemu će biti objavljena
obavijest na mrežnim stranicama Grada Pule-Pola (www.pula.hr) i u lokalnom dnevnom
tisku.

NAČIN SUDJELOVANJA U JAVNOJ RASPRAVI
JAVNOPRAVNA TIJELA
U periodu trajanja javne rasprave, na Prijedlog IX. Izmjena i dopuna Generalnog
urbanističkog plana Grada Pule i Prijedlog I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
„Ribarska koliba“ javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu
prostornog plana, u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva,
odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni
plan (članak 101. Zakona).
Mišljenja na Prijedloge planova potrebno je dostaviti zaključno do 24. studenog 2020.
godine, a u suprotnom će se smatrati da je mišljenje dano odnosno da je Prijedlog prostornih
planova izrađen u skladu s danim zahtjevima, posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od
utjecaja na isti.
Osim navedenoga, primjedbe/prijedloge/mišljenja moguće je dati u zapisnik za vrijeme
javnog izlaganja, kao i postavljati pitanja na koja će usmeno odgovoriti osobe koje vode javno
izlaganje.
OSTALI SUDIONICI
za vrijeme javnog izlaganja mogu
-

postavljati pitanja na koja će usmeno odgovoriti osobe koje vode javno izlaganje
dati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme trajanja javnog izlaganja-stručne
rasprave

u vrijeme trajanja javne rasprave mogu
-

uputiti prijedloge i primjedbe u pisanom obliku na adresu: Grad Pula-Pola, Upravni
odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Pula, Forum 2 ili u
elektroničkom obliku na adresu: pisarnica@pula.hr.
Pisanim prijedlozima i primjedbama zaprimljenima u roku smatrat će se oni
zaprimljeni na prethodno navedene adrese zaključno do 24. studenog 2020. godine,
odnosno oni koje će biti upućeni preporučenom pošiljkom s pečatom pošiljke
zaključno s 24. studenim 2020. godine.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni sukladno utvrđenom roku i/ili nisu čitko napisani,
neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni
sustav i imovinu Grada Pule, Forum 2/1, ili na telefon 371 852.
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