
                        
    REPUBLIKA HRVATSKA 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 

          OPĆINA PROMINA 

 

KLASA: 350-02/17-01/1 

URBROJ: 2182/09-17-02 

Oklaj, 30. lipnja 2017. god. 

 

Temeljem odredbi članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i 

Zaključka općinskog načelnika Općine Promina KLASA: 350-02/17-01/1; URBROJ: 2182/09-17-1 od 

30. lipnja 2017. god. objavljuje se 

JAVNA RASPRAVA 

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja  

zone Oklaj - Centar 1 i Oklaj - zona mješovite namjene   
 

1. Javna rasprava o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja Oklaj - Centar 1 i Oklaj - zona 

mješovite namjene održat će se u skladu s člankom 96. Zakona o prostornom uređenju. 

 

2. Prijedlog  urbanističkog plana uređenja Oklaj - Centar 1 i Oklaj - zona mješovite namjene 

sadrži tekstualni i grafički dio Plana, te njegovo Obrazloženje i Sažetak za javnost. 

 

3. Javna rasprava održat će se u vremenu od 14. srpnja 2017. god. do 14. kolovoza 2017. godine u 

službenim prostorijama Općine Promina (vijećnica),  Put kroz Oklaj 144, 22303 Oklaj. 

 

4. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog urbanističkog plana uređenja Oklaj - Centar 1 i 

Oklaj - zona mješovite namjene bit će izložen na mrežnoj stranici Općine Promina, Ministarstva 

graditeljstva i prostornog uređenja te u prostorijama Općine Promina u Oklaju. Uvid u prijedlog  

može se obaviti svakog radnog dana u vremenu od 09:00 do 14:00 sati. 

 

5. Javno izlaganje održat će se 14. srpnja 2017. godine u 10,00 sati u prostoru Općine Promina 

(vijećnica),  Put kroz Oklaj 144, 22303 Oklaj. 

 

6. Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u Knjigu prijedloga i 

primjedbi koja se nalazi uz izloženi Prijedlog urbanističkog plana uređenja Oklaj - Centar 1 i 

Oklaj - zona mješovite namjene na mjestu javnog uvida, ili uputiti u pisanom obliku na adresu: 

Općina Promina,  Put kroz Oklaj 144, 22303 Oklaj, zaključno do 14. kolovoza 2017. godine.  

 

7. Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu 

podnositelja ili nisu dostavljeni u roku,  neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 

 

Općinski načelnik 

                                                                                                                         Tihomir Budanko 

 

 

 


