
 

Temeljem članka 198. i članka 102. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13 i 

65/17.), Nositelj izrade – Upravni odjel za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam Grada Raba i 

odgovorni voditelj u ime stručnog izrađivača – tvrtke APE d.o.o. Zagreb, u postupku izrade i 

donošenja Izmjena Urbanističkog plana uređenja 43 – Poslovna zona Mišnjak (dalje: Plan), izradili su 

 

 

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI 

1. Uvod 

Odluka o izradi Izmjena Urbanističkog plana uređenja 43 - Poslovna zona Mišnjak, usvojena je na 

sjednici Gradskog vijeće Grada Raba održanoj 24. srpnja 2017. godine. Navedena Odluka objavljena 

je u „Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 20/17. 

Gradonačelnik Grada Raba donio je 14. rujna 2018. god. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Plana za 

javnu raspravu. 

Sukladno zaključku Gradonačelnika, Upravni odjel za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam 

Grada Raba proveo je javnu raspravu o prijedlogu Plana. 

2. Javna rasprava s javnim izlaganjem (podaci iz objave javne rasprave) 

Nositelj izrade objavio je poziv za javnu raspravu u „Novom Listu“ dana 30. rujna 2018., na web 

stranicama Grada Raba (www.rab.hr) i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 

(www.mgipu.hr) 1. listopada 2018.  

Posebna obavijest temeljem članka 97. Zakona upućena je na adrese javnopravnih tijela određenih 

posebnim propisima i mjesnog odbora Barbat.  

U objavi je sukladno članku 96. Zakona navedeno: 

- mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida: javni uvid organiziran je u Velikoj vijećnici  

Grada Raba, Trg Municipium Arba 2, svakog radnog dana od 12,00 do 14,00 sati, u vrijeme 

trajanja javne rasprave od 16. do 30. listopada 2018. godine. Prijedlog Plana bio je dostupan i na 

web stranicama Grada Raba (www.rab.hr). 

- mjesto i datum javnog izlaganja: 19. listopada 2018. godine s početkom u 12.00 sati u Velikoj 

vijećnici Grada Raba, Trg Municipium Arba 2. 

- rok za davanje pisanih očitovanja: cijelo vrijeme tijekom javne rasprave, zaključno do  

30. listopada 2018. godine. 

Tijekom javne rasprave prijedlog Plana izložen na javnom uvidu sadržavao je sukladno čl. 95. Zakona, 

tekstualni i grafički dio te njegovo obrazloženje i sažetak za javnost. 

U tijeku javne rasprave održano je Javno izlaganje. Izlaganje je vodio nositelj izrade plana, a 

obrazloženje prijedloga Plana, iznijela je Mirela Ćoradš, dipl.ing.arh. odgovorni voditelj izrade Plana.  

O javnom izlaganju vođen je zapisnik. Zapisnik s popisom prisutnih na javnom izlaganju sastavni je 

dio Izvješća. 

3. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspravi 

1. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, 

2. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska, Policijska postaja 

Rab, Palit 144 a, 51280 Rab, 

3. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, 

Užarska 26, 51000 Rijeka, 

4. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 

Zagreb, 

5. Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka, 

6. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HAKOM, Ulica Roberta Frangeša 

Mihanovića 9, 10110 Zagreb, 

http://www.mgipu.hr/
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7. HEP - ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Ulica Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka, 

8. Hrvatske vode d.d., VGO Rijeka, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka, 

9. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Senj, Nikole Suzana 27, 53270 Senj, 

10. Vrelo d.o.o. za komunalne djelatnosti, Palit 68, 51280 Rab, 

11. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Riva 10, 

51000 Rijeka, 

12. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje PGŽ, Splitska 2, 51000 Rijeka, 

13. PGŽ, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u Rabu, 

Palit 71, 51280 Rab, 

14. Mjesni odbor Barbat, n/p predsjednika Vijeća MO, Barbat 643, 51280 Rab. 

4. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi 

U roku do zaključivanja javne rasprave pristigla su tri (3) očitovanja po posebnoj obavijesti. 

Nije bilo očitovanja, primjedbi ili prijedloga dostavljenih nakon roka za davanje pisanih primjedbi.  

- popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog 

prostornog plana prihvaćeni ili nisu imali primjedbi na prijedlog plana u dostavljenom 

očitovanju 

- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HAKOM, Ulica Roberta Frangeša 

Mihanovića 9, 10110 Zagreb. 

- popis sudionika u javnoj raspravi čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe nisu razmatrani iz 

razloga propisanih Zakonom o prostornom uređenju. 

- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 

Zagreb, 

- HEP - ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Ulica Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka. 

Popis sudionika u javnoj raspravi sa sažetkom navedenih primjedbi te razlozima neprihvaćanja 

primjedbi sastavni su dio ovog Izvješća.  

5. Prilozi: 

5.1. Zaključak Gradonačelnika o utvrđivanju prijedloga Plana 

5.2. Preslika objave javnog uvida iz dnevnog tiska – Novi list (od 30. rujna 2018.) 

5.3. Preslika objave javnog uvida s mrežne stranice Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 

5.4. Preslika objave javnog  uvida s mrežne stranice Grada Raba 

5.5. Posebna pisane obavijesti o javnoj raspravi s popisom pozvanih sudionika u javnoj raspravi 

5.6. Zapisnik o javnom izlaganju s popisom sudionika javnog izlaganja 

5.7. Popis sudionika u javnoj raspravi sa sažetkom navedenih primjedbi te razlozima neprihvaćanja 

primjedbi 

5.8. Preslika očitovanja/primjedbi na prijedloga plana 
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5.1. ZAKLJUČAK GRADONAČELNIKA O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA PLANA 
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5.2. PRESLIKA OBJAVE JAVNOG UVIDA IZ DNEVNOG TISKA – NOVI LIST 
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5.3. PRESLIKA OBJAVE S MREŽNE STRANICE MINISTARSTVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA 
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5.4. PRESLIKA OBJAVE S MREŽNE STRANICE GRADA RABA 
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5.5. POSEBNA PISANA OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI S POPISOM POZVANIH SUDIONIKA U 
JAVNOJ RASPRAVI 
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5.6. ZAPISNIK O JAVNOM IZLAGANJU S POPISOM SUDIONIKA JAVNOG IZLAGANJA 
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ODGOVORI NA OČITOVANJA I PRIMJEDBE NA  
PRIJEDLOG IZMJENA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 43 - POSLOVNA ZONA MIŠNJAK 

PREDANE TIJEKOM JAVNE RASPRAVE 
 

 

Očitovanja po posebnoj obavijesti 
 

Oznaka: O-1 

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE 
Radnička cesta 80, Zagreb 
Dopis: KLASA: 612-07/17-57/264, URBROJ: 517-05-2-3-18-4 od 15. listopada 2018. 

Očitovanje/primjedba:  

− Prijedlog izmjena i dopuna UPU 43 – Poslovna zona Mišnjak potrebno je nadopuniti s podacima o ekološkoj 
mreži.  

− Područja ekološke mreže potrebno je dodati na kartografskom prikazu 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite 
površina te ih navesti u legendi. 

− U prijedlogu UPU-a potrebno je korigirati navod da se za zahvat „Izgradnja Poslovne zone Mišnjak na otoku 
Rabu“ provodi Glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu budući da je postupak Glavne ocjene zahvata 
završio te je Ministarstvo donijelo Rješenje da je namjeravani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu uz 
primjenu zakonom propisanih i Rješenjem utvrđenih mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja 
i cjelovitosti područja ekološke mreže. 

− Izmjene i dopune UPU 43 – Poslovne zone Mišnjak potrebno je dopuniti mjerama ublažavanja negativnih 
utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže propisanih u Rješenju Glavne ocjene za 
zahvat „Izgradnja Poslovne zone Mišnjak na otoku Rabu“. 

Odgovor / obrazloženje: PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA – NIJE PREDMET OVIH IZMJENA  

Izmjenama i dopunama UPU 43 nije obuhvaćeno usklađenje Urbanističkog plana uređenja 43 - Poslovna zona 
Mišnjak sa posebnim, u međuvremenu donesenim, propisima koji imaju utjecaja na prostorno uređenje, kao niti 
druge izmjene i/ili dopune koje bi bile rezultat zahtjeva pojedinih javnopravnih tijela te primjedbi sudionika u javnoj 
raspravi, a koje nisu utvrđene Odlukom o izradi Izmjena Urbanističkog plana uređenja 43 - Poslovna zona 
Mišnjak, odnosno kojima bi se mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta za izradu Plana određeni Odlukom o 
izradi izmjena.  

Odlukom o izradi Izmjena Urbanističkog plana uređenja 43 - Poslovna zona Mišnjak („Službene novine PGŽ broj 
20/17.), utvrđeni su ciljevi i programska polazišta izmjena Plana. Sukladno Odluci o izradi, izmjene i dopune UPU 
43 provode se samo u tekstualnom dijelu (odredbama za provedbu), a cilj izmjena UPU 43 je izmijeniti plansko 
rješenje poslovne zone na način da se omogući formiranje veličina građevnih čestica i površina građevina ovisno 
o potrebama budućih investitora. 

Prema Mišljenju Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske 
županije (KLASA: 351-01/17-04/17, URBROJ: 2170/1-03-08/6-17-3 od 8. svibnja 2017.) obzirom na razloge za 
izmjene navedene u Nacrtu odluke o izradi izmjene Urbanističkog plana uređenja 43 – Poslovna zona Mišnjak, 
nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene niti postupak strateške procjene utjecaja na 
okoliš. 

Mjere ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže propisane u 
Rješenju Glavne ocjene za zahvat „Izgradnja Poslovne zone Mišnjak na otoku Rabu“ provodit će se za zahvat u 
prostoru prema izdanom Rješenju. 

U konačnom elaboratu navod da se za zahvat „Izgradnja Poslovne zone Mišnjak na otoku Rabu“ provodi Glavna 
ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu, promijenit će se na način da je Glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku 
mrežu za navedeni zahvat, provedena. 

 

5.7. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI SA SAŽETKOM NAVEDENIH PRIMJEDBI TE 
RAZLOZIMA NEPRIHVAĆANJA PRIMJEDBI 
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Oznaka: O-2 

HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka  
Ulica V.C. Emina 2, 51000 Rijeka 
Broj i znak: 401200103-17527/18-GG  od 16. listopada 2018. 

Očitovanje/primjedba:  

Zahtjeva da se dopune odredbe za provedbu – u članku 41. dodati stavak da je u slučaju spajanja građevnih 
čestica moguće izgraditi i dodatne trafostanice. 

Odgovor / obrazloženje: PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA – NIJE PREDMET OVIH IZMJENA  

Prema Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) Odlukom o izradi urbanističkog plana uređenja 
utvrđuju se ciljevi i programska polazišta izrade/izmjena Plana. 

Odluku o izradi izmjena UPU 43 – Poslovna zona Mišnjak donijelo je Gradsko vijeće Grada Raba na sjednici 
održanoj 24. srpnja 2017. godine. U Odluci o izradi podrobnije su navedeni razlozi/ciljevi za izradu Izmjena i 
dopuna:  

− izmjena veličine pojedine građevne čestice, 

− izmjena koeficijenta izgrađenosti (odnos izgrađene površine zemljišta pod svim građevinama i ukupne 
površine građevne čestice), a radi budućeg investiranja i poslovanja zainteresiranih poduzetnika. 

Izmjenama i dopunama UPU 43 nisu obuhvaćene druge izmjene i/ili dopune koje bi bile rezultat zahtjeva 
pojedinih javnopravnih tijela te primjedbi sudionika u javnoj raspravi, a koje nisu utvrđene Odlukom o izradi 
Izmjena Urbanističkog plana uređenja 43 - Poslovna zona Mišnjak, odnosno kojima bi se mijenjali ciljevi i/ili 
programska polazišta za izradu Plana određeni Odlukom o izradi izmjena.  

 

Oznaka: O-3 

HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 
Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb 
Dopis: KLASA: 350-05/17-01/258, URBROJ: 376-10-18-4 od 11. listopada 2018. 

Očitovanje/primjedba:  

Potvrđuju da na prijedlog Izmjena i dopuna UPU 43 – Poslovna zona Mišnjak nemaju primjedbi. 

 

 

 

 
 

Zagreb, 12. studeni 2018.  

 

Odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga plana: 

Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh. 
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5.8. PRESLIKA OČITOVANJA/PRIMJEDBI NA PRIJEDLOGA PLANA 
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