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Županija: Istarska županija 

Općina: Općina Barban 

Načelnik: Dalibor Paus 

Naziv prostornog plana: 

  Faza izrade: 

Izmjene i dopune PPUO Barban 

Prijedlog prostornog plana za ponovnu javnu 
raspravu 
 

Pravna osoba koja je izradila 
prostorni plan: 

Urbis  d.o.o.  

Direktor: 

Broj ugovora: 
 

Elvis Grgorinić, dipl.ing.stroj. 

6841 

Stručni tim u izradi prostornog plana: 

Odgovorni voditelj izrade prostornog 
plana: 

 

 

Eli Mišan, dipl.ing.arh.  

Boris Petronijević, dipl.ing.arh. 

Jasminka Peharda Doblanović, dipl.ing.arh. 

Smiljka Mamula, dipl.ing.el. 

Marin Velić, mag.ing.aedif. 

Suradnica: Suzana Brnabić, arh.teh. 
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PONOVNA JAVNA RASPRAVA 13.06.-21.06.2018. 
 

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Barban izrađuju se na osnovi 

Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban od 18. svibnja 

2016. godine, objavljene u Službenim novine Općine Barban broj 33/16 te Odluke o 

izmjenama i dopunama Odluke o izradi Prostornog plana uređenja Općine Barban objavljene 

u Službenim novinama Općine Barban 4/17 od 21. rujna 2017. godine. 

Općina Barban provela je javnu raspravu u trajanju od  od 27.04.2018. do 11.05.2018. 

godine prema odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17). 

Tijekom trajanja javne rasprave pristigle su primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban koje su obrađene u Izvješću o javnoj 

raspravi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban te čije je prihvaćanje 

utjecalo na promijenu granica građevinskih područja zbog čega se provodi ponovna javna 

rasprava. 

Ponovna javna rasprava objavljena je 4.06.2018. u skladu sa odredbama Zakona o 

prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17). 

Uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban za 

ponovnu javnu raspravu moći će se izvršiti u prostorijama Općine Barban, svakim radnim 

danom od 8.00 do 14.00 sati u vrijeme trajanja javne rasprave te na mrežnim stranicama 

Općine Barban -  www.barban.hr  

Javno izlaganje održat će se 15.06.2018. godine s početkom u 18,00 sati u 

prostorijama Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban. Na javnom izlaganju mogu 

sudjelovati sve zainteresirane osobe. 

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenje n prijedlog prostornog plana 
mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedlo ga prostornog plana koji su u 
odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni u skladu sa st avkom 3. Članka 104. Zakona o 
prostornom ure đenju i to  pisanim putem na naslov: Op ćina Barban ili u zapisnik u 
tijeku javnog izlaganja zaklju čno s 21.06.2018. godine. 

Primjedbe i prijedlozi koji ne budu sadržavali ime i prezime, potpun naslov podnositelja 

ili ne budu čitki i koji ne budu dostavljeni u roku trajanja javne rasprave, neće se uzimati u 

obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. 
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Korekcije Prijedloga prostornog plana za ponovnu javnu raspravu temeljem 

prihvaćenih primjedbi odnosi se na grafički dio u kojem su korigirani sljedeći dijelovi: 

- formirano je izdvojeno građevinsko područje sportske namjene Hrboki, 

- preoblikovan je dio građevinskog područja naselja Prnjani – Barani – Špadi – 

Gubovica u dijelu k.č. 610/29 i 610/31 k.o. Prnjani prema primjedbi, 

- korigirano je građevinsko područje naselja Rajki na način da se k.č. 109 i k.č.112/1 

k.o. Gočan uključe u građevinsko područja naselja prema primjedbi, 

- korigirano je građevinsko područje naselja Poljaki na način da se proširi za širinu 

pristupnog puta u dijelu k.č. 1363/3, 1363/6 i 1363/2 k.o. Gočan prema primjedbi, 

- korigirano je građevinsko područje naselja Melnica na način da se k.č. 1198/1 uključi 

u građevinsko područje naselja prema primjedbi, 

- korigirano je građevinsko područja naselja Puntera i Rebići na način da je korigiran 

neuređeni dio građevinskog područja prema primjedbi, 

- korigirano je građevinsko područje naselja Glavani na način da se dio k.č. 2960/4 k.o. 

Šajini uključi u građevinsko područje naselja prema primjedbi, 

- korigirano je građevinsko područje naselja Šajini na način da se k.č. 1914/2 k.o. Šajini 

uključi u građevinsko područje naselja prema primjedbi, 

- korigirana je trasa obilaznice naselja Barban prema primjedbi, 

- korigirano je građevinsko područje naselja Bateli kod Želiski na način da se k.č. 

2819/2 k.o. Šajini uključi u građevinsko područje naselja prema primjedbi, 

- korigirano je građevinsko područje naselja Frkeči – Melnica- Grabri unutar statističkog 

naselja Melnica na način da se dio k.č. 1262/2 k.o. Prnjani uključi u građevinsko područje 

naselja prema primjedbi, 

- korigirano je građevinsko područje naselja Barban na način da se dio k.č. 11/1 k.o. 

Barban uključi u građevinsko područje naselja prema primjedbi, 

- ucrtana je granica obuhvata plana u moru, 

dok su u tekstualnom dijelu plana odredbe vezano na uvjete gradnje dorađene u 

detaljima i međusobno usklađene u skladu sa primjedbama Zavoda za prostorno uređenje 

Istarske županije te Županijske uprave za ceste, 

- korigirani su uvjeti gradnje farmi na poljoprivrednom zemljištu  na način da se i za 

peradarske farme uvjetuje minimalna površina kompleksa od 50.000 m2 te da se onemogući 

gradnja farmi većih od 99 uvjetnih grla te da se za iste poveća najmanja udaljenost od 

građevinskih područja. 


