REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARINA
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 350-02/12-20/04
Ur broj:2184/02-03/07-13-36
Marina, 04.ožujka 2013. godine.
Na temelju članka 84.-90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji /»Narodne
novine» br. 76/07, 38/09,55/11,90/11,50/12/, Općinski načelnik Općine Marina 04. ožujka
2013. godine donosi sljedeći:
Z A K LJ U Č A K
O UTVRĐIVANJU I UPUĆIVANJU NA JAVNU RASPRAVU
PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE MARINA
I.
Općinski načelnik na temelju Nacrta Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine
Marina,, u skladu s člankom 84. st. 3. Zakona utvrđuje Prijedlog Izmjena i dopuna
prostornog plana Općine Marina i upućuje na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.
Prijedlog Plana koji se upućuje na javnu raspravu sadrži tekstualni i grafički dio i sažetak za
javnost.
II.
Javnu raspravu organizira i provodi Jedinstveni upravni odjel, sa stručnim izrađivačem Plana
tvrtkom Arheo d. o. o. Zagreb, Tomislavova 11.
III.
Provođenje javne rasprave objaviti će se u Službenom glasniku, Slobodnoj dalmaciji
i na oglasnoj ploči Općine Marina, najmanje osam dana prije početka javne
rasprave. Objava sadrži mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida u Prijedlog
plana, mjesto i datum javnog izlaganja, te rok u kojem se dostavljaju pisana
očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana.
Prihvaća se tekst objave u privitku ovog Zaključka.
IV.
Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi dostaviti će se tijelima i osobama
određenim posebnim propisima, koja su dala zahtjeve /podaci, planske smjernice i
propisani dokumenti/ za izradu Plana iz područja svog djelokruga, tijelima jedinica
lokalne i područne /regionalne/ samouprave, na čiji djelokrug mogu utjecati
predložena rješenja Plana, te mjesnim odborima na području obuhvata Plana, prema
popisu u privitku, u skladu sa člankom 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

V.
Javna rasprava provesti će se organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja u
Općini Marina, Ante Rudana 47, prostorije Općine.
Javni uvid trajati će od 15. ožujka do 29. ožujka 2013. godine.
Javno izlaganje održati će se u srijeda, 20. ožujka 2013. godine u 12 sati u
Prostorijama Općine Marina, Ante Rudana 47, Marina.
Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na Prijedlog plana mogu se dostaviti
Općinskom načelniku, Ante Rudana 47, 21222 Marina zaključno s 30. ožujkom 2013.
godine.
Objavu oglasa izvršiti najkasnije do 07. ožujka 2013. godine. u dnevnom listu „Slobodna
dalmacija“.
VI.
Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog od dana objave u Službenom glasniku Općine Marina.
Dostaviti:
1. Predmet
2. Pismohrana
3. Osobe i tijela iz članka 79.

Općinski načelnik
Ante Mamut
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JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE MARINA

1. Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Marina (u
daljnjem tekstu: Plan), održati će se u periodu od od 15. ožujka do 29. ožujka 2013.
godine., organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.
2. Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Marina biti će
svakog radnog dana osim subote, u vremenu od 9,00 do 14,00 sati u prostorijama Općine
Marina, Ante Rudana 47, Marina. Na javnom uvidu biti će izložen tekstualni i grafički dio
prijedloga plana , te sažetak za javnost.
3. Javno izlaganje održati će se u četvrtak, 20. ožujka 2013. godine u 12 sati u
prostorijama Općine Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina.
Građani i udruge mogu svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe, prijedloge
upisati u Knjigu primjedbi uz izloženi Prijedlog plana, tijekom cijelog razdoblja javnog uvida,
ili ih dati u Zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.
Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na Prijedlog plana, koja moraju biti čitko
napisana, uz ime i prezime,te adresu podnositelja, građani i udruge, kao i tijela državne
uprave te pravne osobe s javnim ovlastima mogu dostaviti Općinskom načelniku do 30.
ožujka 2013. godine.
Ako u određenom roku građani i udruge ne dostave prijedloge i primjedbe, ili
oni nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj
raspravi.
Ako u određenom roku tijela državne uprave i pravne osobe s javnim
ovlastima ne dostave pisano očitovanje smatrati će se da nemaju primjedbi.
Općinski načelnik
Ante Mamut

