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      GRAD BUZET, Gradsko vijeće 
- o v d j e –  

 
 
PREDMET:  Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Grada Buzeta, razmatranje i upućivanje Gradskom vijeću na  
donošenje 

 
 
U privitku dostavljamo Prijedlog Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna prostornog 
plana uređenja Grada Buzeta na razmatranje i donošenje Gradskom vijeću Grada 
Buzeta, sve po provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću i razmatranju 
prijedloga Odluke i Izvješća s javnog savjetovanja pred Odborom za prostorno 
planiranje, promet i komunalnu infrastrukturu. 
 
Obzirom je Prijedlog Odluke Odbor razmatrao 26.7. u večernjim satima, točka se 
dostavlja Gradskom vijeću, ali ista će se moći razmatrati ukoliko se tijekom 
današnjeg dana zaprimi pozitivno mišljenje Upravnog odjela za održivi razvoj 
IŽ prema članku 86. stavku (3) važećeg Zakona o prostornom uređenju. 
 
Po zaprimanju istog, mišljenje će biti dostavljeno gradskim vijećnicima. 
 
S poštovanjem,  
 
 
        GRADONAČELNIK  
           Damir Kajin 
 
 
PRIVITCI:  
  

- dopis Upravnog odjela za gospodarenje prostorom Gradonačelniku 
- Prijedlog Odluke o izradi IV. ID PPUG Buzeta s obrazloženjem,  
- Zaključak Odbora za prostorno planiranje, promet i komunalnu infrastrukturu 
- Izvješće o provedenom javnom savjetovanju 
- Primjedba podnesena u trajanju javnog savjetovanja 



 

 

 
Upravni odjel za gospodarenje prostorom 
 
KLASA: 350-01/22-01/91 
URBROJ: 2163-3-04/01-22-1 
Buzet, 27.07.2022. 
 
 

      Grad Buzet - GRADONAČELNIK 
- o v d j e –  

 
 
PREDMET:  Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Grada Buzeta, razmatranje i upućivanje Gradskom vijeću na  
donošenje 

 
 
U privitku dostavljamo Prijedlog Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna prostornog 
plana uređenja Grada Buzeta na razmatranje i upućivanje na donošenje Gradskom 
vijeću Grada Buzeta, sve po provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću i 
razmatranju prijedloga Odluke i Izvješća s javnog savjetovanja pred Odborom za 
prostorno planiranje, promet i komunalnu infrastrukturu. 
 
Obzirom je Prijedlog Odluke Odbor razmatrao 26.7. u večernjim satima, točka se 
dostavlja Gradskom vijeću, ali ista će se moći razmatrati ukoliko se tijekom 
današnjeg dana zaprimi pozitivno mišljenje Upravnog odjela za održivi razvoj 
IŽ prema članku 86. stavku (3) važećeg Zakona o prostornom uređenju. 
 
Po zaprimanju istog, mišljenje će biti dostavljeno gradskim vijećnicima. 
 
S poštovanjem,  
 
 
        PROČELNICA ODJELA 
       Anica Milković Grbac, dipl.inž.arh. 
 
 
PRIVITCI:  
 

- Prijedlog Odluke o izradi IV. ID PPUG Buzeta s obrazloženjem,  
- Zaključak Odbora za prostorno planiranje, promet i komunalnu infrastrukturu 
- Izvješće o provedenom javnom savjetovanju 
- Primjedba podnesena u trajanju javnog savjetovanja 



 

 

 

Na temelju članka 8. Odluke o radnim tijelima gradskog vijeća Grada Buzeta (SNGB 10/21), 

Odbor za prostorno planiranje, promet i komunalno gospodarstvo je na 3. sjednici održanoj dana 

26.7. 2022. godine, očitovanjem većine članova, donio sljedeći  

 

 

ZAKLJUČAK 

 

 

1. Odbor za prostorno planiranje, promet i komunalno gospodarstvo, prihvaća prijedlog 

Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buzeta, sve 

po provedenom javnom savjetovanju i razmatranju Izvješća s istog. 

 

2. Odbor za prostorno planiranje, promet i komunalno gospodarstvo predlaže Gradskom 

vijeću Grada Buzeta donošenje Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Grada Buzeta. 

 

 

 

PREDSJEDNICA ODBORA 

      Mura Kalčić Salopek 

 

 

 

KLASA: 350-01/20-01/29 

URBROJ: 2163/3-01-02-22-5 

Buzet, 26. srpnja 2022. 

 

 



GRAD BUZET 
Upravni odjel za gospodarenje prostorom 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću 

 
Naziv dokumenta Nacrt prijedloga 

ODLUKE o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Grada Buzeta 

Razdoblje savjetovanja  
(početak – završetak) 

24.06.2022. – 25.07.2022. 

Način objave savjetovanja 
Putem web stranice Grada Buzeta: 
http://www.buzet.hr/esavjetovanja/e-savjetovanja 

 
Predstavnici javnosti koji su 
dostavili svoja očitovanja 

Očitovanje Grada Buzeta, Upravnog odjela za 
gospodarenje prostorom  
U prijedlogu odluke predlaže se predložene razloge za 
izmjenu prostornog plana dopuniti odredbom:  

- za neuređene i neizgrađene dijelove građevinskih 
područja naselja Brnobići, Confi, Marčenegla i 
Požane, na temelju članka 76. stavka (3) Zakona o 
prostornom uređenju, propisati uvjete provedbe 
zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za 
urbanistički plan uređenja. 

U očitovanju se predlaže u članku 3. stavku (2) prijedloga 
odluke iza točke 4. dodati novu točku 5. koja glasi: 

• „za neuređene i neizgrađene dijelove građevinskih 
područja naselja Brnobići, Confi, Marčenegla i 
Požane, na temelju članka 76. stavka (3) Zakona o 
prostornom uređenju, propisati uvjete provedbe 
zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za 
urbanistički plan uređenja, ukoliko se neuređeni i 
neizgrađeni dijelovi građevinskih područja zadržavaju 
kao građevinsko područje.“ 

U članku 9. iza stavka(1) predlaže se dodati stavak(2) koji 
glasi: 

“ Uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću 
propisanom za urbanistički plan uređenja za neizgrađene i 
neuređene dijelove građevinskih područja naselja Brnobići, 
Confi, Marčenegla i Požane izraditi će se na topografsko – 
katastarskoj podlozi u mjerilu 1:2000.“ 

 
Analiza dostavljenih 
mišljenja, primjedbi i 
prijedloga 

Po provedenoj analizi, prijedlog je ocjenjen opravdanim, te 
se istim za manje neuređene dijelove građevinskog 
područja naselja ukida obveza izrade UPU utvrđivanjem 
uvjeta za provedbu zahvata u prostoru na razini propisanoj 
za UPU u prostornom planu uređenja Grada Buzeta. 
Predlaže se prihvaćanje prijedloga.  

 
Koordinatorica savjetovanja: Anica Milković Grbac 
 
Buzet, 26.07.2022. 

http://www.buzet.hr/esavjetovanja/e-savjetovanja

























