






 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI  

O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PAIS 

 

 

p r i l o z i 

1. Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi (KLASA: 350-01/19-01/122, URBROJ: 2128/01-03-21-47) 

2. Objava javne rasprave 

3. Preslika objave javne rasprave iz tiska – Slobodna Dalmacija 

4. Preslika objave javne rasprave s mrežne stranice Grada Hvara 

5. Preslika objave javne rasprave s mrežne stranice Ministarstva prostornoga uređenja, 
graditeljstva i državne imovine 

6. Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi s popisom pozvanih sudionika u javnoj raspravi 

7. Zapisnik o javnom izlaganju održanom 23. ožujka 2021. 

8. Zapisnik o javnom izlaganju održanom 29. travnja 2021. 

9. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana 
prihvaćeni, nisu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni s razlozima neprihvaćanja  

 







 

REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 
GRAD HVAR 
GRADONAČELNIK 
KLASA: 350-01/19-01/122 
URBROJ: 2128/01-01/1-21-48 
Hvar, 21. travnja 2021. godine 
 

Sukladno člancima 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 
98/19) i zaključku iz Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 
Pais (KLASA: 350-01/19-01/122, URBROJ: 2128/01-03-21-47 ) Gradonačelnik Grada Hvara 
objavljuje 

 
PONOVNU JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU 

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PAIS  
 
1) Zbog formalnog propusta učinjenog prilikom objave ponovne javne rasprave o prijedlogu 

Urbanističkog plana uređenja Pais ponovno će se provesti ponovna javna rasprava.  

2) Ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja (UPU) Pais trajat će od 26. 
travnja do 3. svibnja 2021. godine (8 dana). 

3) Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave prijedlog UPU-a Pais bit će izložen na javni uvid u 
prostorijama Odsjeka za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu 
okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, u 
Hvaru, Ulica Vicka Butorovića 4, svaki radni dan od 9 do 13 sati. Isti dokument će biti objavljen 
i na mrežnoj stranici Grada Hvara (www.hvar.hr). 

4) Javno izlaganje o prijedlogu UPU-a Pais održat će se dana 29. travnja 2021. (četvrtak) u 
galeriji Arsenala na Trgu Sv. Stjepana 43 u Hvaru, u 11 sati. 

5) Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na prijedlog UPU-a Pais mogu se dati za vrijeme trajanja 
ponovne javne rasprave, zaključno do 3. svibnja 2021. godine. 

6) Sudionici mogu sudjelovati u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u 
prijedlog UPU-a, mogu postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, 
mogu dati primjedbe i prijedloge u zapisnik na javnom izlaganju ili mogu uputiti nositelju izrade 
pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi. 

7) Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni prijedlog prostornog plana u ponovnoj 
javnoj raspravi mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su 
izmijenjeni u odnosu na prvi prijedlog. 

8) Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s 
adresom podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu Grad Hvar, Odsjek za 
komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša ,europske fondove i 
javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, ul. Milana Kukurina 2, 21450 Hvar 
ili putem e-pošte na adresu urbanizam@hvar.hr. Prijedlozi koji nisu čitko potpisani, koji su 
zaprimljeni nakon roka ili koji se ne odnose na predmet plana neće se uzeti u obzir prilikom 
pripreme izvješća o ponovnoj javnoj raspravi. 

GRADONAČELNIK 

Rikardo Novak 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



















UPU PAIS – OBRADA PRIJEDLOGA I PRIMJEDBI S PONOVNE JAVNE RASPRAVE 
 

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA PAIS (GRAD HVAR) 

ODGOVORI NA OČITOVANJA, PRIMJEDBE I PRIJEDLOGE S PONOVNE JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU PLANA 

 

 
 

OČITOVANJA JAVNOPRAVNIH TIJELA 

Oznaka  Pošiljatelj očitovanja  Očitovanje Mišljenje – odgovor izrađivača Plana 

1.  HRVATSKE VODE 
VGO za slivove južnog Jadrana 
Split 
Zaprimljeno: 25.03.2021. 

 U dopisu se navodi kako je plan usklađen s planskim 
dokumentima upravljanja vodama.  

(Pozitivno mišljenje) 

2. 2HAKOM 
Zagreb 
Zaprimljeno: 31.03.2021. 

 U dopisu se navodi kako nemaju primjedbi (Pozitivno mišljenje) 

3.  MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite, 
PU Civilne zaštite Split, Služba 
inspekcijskih poslova 
 
Zaprimljeno: 13.04.2021. 

 U dopisu se navodi da dostavljeni posebni uvjeti iz 
područja zaštite od požara trebaju biti sadržani u 
tekstualnom dijelu plana, a razrađeni u grafičkom dijelu 
plana.  

Dostavljeni podaci sadržani su u prijedlogu plana.  
 
 

4.  HAKOM 
Zagreb 
Zaprimljeno: 03.05.2021. 

 U dopisu se navodi kako nemaju primjedbi (Pozitivno mišljenje) 

 

 



UPU PAIS – OBRADA PRIJEDLOGA I PRIMJEDBI S PONOVNE JAVNE RASPRAVE 
 

 PRIJEDLOZI NOSITELJA IZRADE 

 

Oznaka  Podnositelj primjedbe  Primjedba / prijedlog Mišljenje – odgovor izrađivača Plana 

1. 2Odsjek za komunalne djelatnosti, 
prostorno uređenje, graditeljstvo i 
zaštitu okoliša, europske fondove i 
javnu nabavu Jedinstvenog 
upravnog odjela Grada Hvara  
 

  koeficijente iskorištenosti obiteljskih kuća i 
stambeno-poslovnih građevina uskladiti s PPUG 

 definirati dozvoljene udaljenosti bazena od rubova 
čestice 

 dozvoljene gospodarske sadržaje koji se mogu 
graditi unutar predjela mješovite namjene uskladiti s 
PPUG-om 

 provjeriti uvjete odvodnje te ih uskladiti s 
relevantnim odlukama Grada 

 provjeriti uvjete odlaganja spremnika za otpad te ih 
uskladiti s relevantnim odlukama Grada 

 pojasniti uvjete za rekonstrukciju postojećih 
građevina 

PRIHVAĆA SE 
 
 

 

 

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI 

Napomena: cijeli obuhvat UPU-a Pais nalazi se unutar katastarske općine Hvar te se naziv katastarske općine u nastavku ne navodi 
 

Oznaka  Podnositelj primjedbe  Primjedba / prijedlog Mišljenje – odgovor izrađivača Plana 

2. 2N. Budimir 
Hvar 
 
Zaprimljeno: 22.03.2021. 

 1. Traži se da se k.č. 1797 raspodijeli sukladno stvarnom 
stanju na terenu odnosno uskladi s vlasnikom istočnog 
dijela čestice.  
 
2. Traži se da se prometnica sa sjeverne strane 
ravnomjerno rasporedi i na susjedne sjeverne parcele.  

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA 
 
Ad. 1. Prihvaća se 
Ad. 2. Ne prihvaća se. Navedena prometnica nije mijenjana u odnosu na prijedlog plana s 
prve javne rasprave. Sukladno Zakonu, nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen 
prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog 
plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni. 

3.  D. Brnada 
Split 
 

 1. Traži se da se ukine pristupni put do k.č. 1798 a koji 
prolazi preko k.č. 1797. 1802/2, 1799/2 jer parcela 1798 
ima pristup s južne strane.  

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA 
 
Ad. 1. Ne prihvaća se. Predmetna čestica (1798) PPUG-om je podijeljena u obuhvat dvaju 



UPU PAIS – OBRADA PRIJEDLOGA I PRIMJEDBI S PONOVNE JAVNE RASPRAVE 
 

Oznaka  Podnositelj primjedbe  Primjedba / prijedlog Mišljenje – odgovor izrađivača Plana 

Zaprimljeno: 22.03.2021.  
2. Traži se da se na istočnoj polovici k.č. 1797 predvidi 
izgradnja dviju samostojećih građevina.  

detaljnijih planova – DPU Ograde (koji je na snazi) i UPU Pais. Ovim UPU-om Pais potrebno 
je riješiti pristupe do svih čestica u obuhvatu, pa tako i do dijela k.č. 1798 koji se nalazi unutar 
obuhvata UPU-a Pais. Smatra se da prijedlog pristupa ravnomjerno opterećuje čestice preko 
kojih je predviđen pristup.  
 
Ad. 2. Prihvaća se, uz napomenu da je prijedlog parcelacije i strukture izgradnje dan samo 
kao prijedlog tj. neslužbeni dio plana. Konkretne čestice i uvjeti gradnje utvrditi će se prilikom 
provedbe plana, a moraju biti u skladu s odredbama za provedbu Plana.  

 

 

Za APE d.o.o. 
Odgovorni voditelj izrade Nacrta prijedloga plana: 

 
 

  
Nikša Božić , dia 

 










