
 
KLASA: 350-02/22-01/1 

URBROJ: 2182-9-22-3 

Oklaj, 29. lipnja 2022. godine 

 

 

Temeljem članka 95. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 

65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 50. Statuta Općine Promina (Službeno glasilo Općine 

Promina 01/21 i 04/21), Načelnik Općine Promina donio je 29. lipnja 2022. godine 

 

ZAKLJUČAK  

o utvrđivanju Prijedloga Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Promina – V 

 
 

Članak 1. 

Utvrđuje se Prijedlog Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Promina izrađen od 

URBOS d.o.o. Split br.el:816/21 (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune PPUO Promina - V) za 

javnu raspravu. 

Članak 2. 

Prijedlog Izmjene i dopune PPUO Promina - V, sadrži tekstualni i grafički dio plana te sažetak 

za javnost. 

Članak 3. 

Prijedlog Izmjene i dopune PPUO Promina - V upućuje se na javnu raspravu koja će trajati od 

11. srpnja do 25. srpnja 2022. godine. Za vrijeme javne rasprave obavlja se javni uvid i javno 

izlaganje.  

Obavijest o upućivanju na javnu raspravu objavit će se u dnevnom tisku te na mrežnim 

stranicama putem web-stranica Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i općine 

Promina. 

Članak 4. 

Javni uvid u Prijedlog Izmjene i dopune PPUO Promina - V trajat će od 11. srpnja do 25. 

srpnja 2022. godine, a može se izvršiti svakog radnog dana od 9:00 – 14:00 sati u prostorijama 

Općine Promina. 

 

 



Članak 5. 

Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Izmjene i dopune PPUO Promina - V, 

održat će se 15. srpnja 2022. godine (petak) u 10,00 sati, u prostorijama općine Promina. 

Članak 6. 

Primjedbe i prijedlozi, te očitovanja na Prijedlog Izmjene i dopune PPUO Promina, mogu se 

dati na slijedeći način: 

1. Državna tijela, pravne osobe s javnim ovlastima i tijela jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave dostavljaju očitovanje u pisanom obliku nositelju izrade - 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Promina, Put kroz Oklaj 144, 22303 Oklaj, 

najkasnije do 10. kolovoza 2022. godine ili na javnom izlaganju. 
 

2. Građani i udruge: 

- davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju koje će se održati 15. 

srpnja 2022. godine.  

- davanjem primjedbi i prijedloga u pisanom obliku, na adresu: Jedinstveni upravni odjel 

Općine Promina, Put kroz Oklaj 144, 22303 Oklaj, najkasnije do 10. kolovoza 2022. 

godine. 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom i 

prezimenom, uz adresu podnositelja, kao i primjedbe i prijedlozi koji se ne odnose na predmet 

izrade Izmjene i dopune PPUO Promina, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj 

raspravi. 

Članak 7. 

Za provođenje ovog Zaključka te poduzimanje svih drugih potrebnih radnji, sukladno Zakonu 

o prostornom uređenju i gradnji zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Promina kao 

Nositelj izrade Izmjene i dopune PPUO Promina. 

Općinski načelnik: 

Tihomir Budanko 


