
Na temelju  članka 96. Zakona o prostornom uređenju  ( „Narodne novine“„ broj 153/13 i 

65/17 ) i  Zaključka Općinskog načelnika, Klasa: 022-05/18-01/68, Ur.broj: 2147/06-02-18-01,od 6. 

ožujka  2018. god., Jedinstveni upravni odjel Općine Tučepi objavljuje  

                            JAVNU   RASPRAVU    
                   o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Srida sela  
              
                          
1. O utvrđenom Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Srida sela provest će se javna  

rasprava s organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja. 
2. Javna rasprava održat će se u razdoblju  od 19. ožujka  do 19. travnja 2018. godine. 
3. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog predmetnog  Plana  bit  će izložen  javnom  

uvidu u  zgradi Općinske uprave  na adresi:  Kraj 39a,Tučepi, svaki radni dan u vremenu 

od 09:00 do 13:00 sati. Prijedlog Plana bit će objavljen i na web stranicama Općine Tučepi 

na adresi www.tucepi.hr. 

4. Javno izlaganje, radi obrazloženja rješenja iz  Prijedloga Plana , održat će se za sve 

zainteresirane u četvrtak , 12. travnja  2018. godine, u 18.00 sati u Općinskoj vijećnici  

Općine Tučepi, Kraj 45, Tučepi. 

5. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme tijekom 

javne rasprave do zaključno 19. travnja 2018. god. 

6. Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da: 

- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja na koja će usmeno odgovarati osobe koje 

vode javno izlaganje, 

- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,   

- upute prijedloge i primjedbe u pisanom obliku na adresu: Općina Tučepi, Jedinstveni 

upravni odjel, Kraj 39a, 21325 Tučepi i to tijekom trajanja javne rasprave zaključno do 

19. travnja 2018. godine 

7. Javnopravno pravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu 

predmetnog plana, u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih 

zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od 

utjecaja na predmetni plan. Mišljenje na prijedlog plana potrebno je dostaviti zaključno 

do 19. travnja 2018. godine, a u protivnom će se smatrati da je mišljenje dano odnosno 

da je predmetni plan izrađen u skladu s danim zahtjevima, posebnim propisima i/ili 

dokumentom koji je od utjecaja na isti.           

8. Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitljivo napisani i potpisani  imenom i prezimenom, s 

naznačenom  adresom podnositelja, u protivnom se neće uzeti u obzir kod pripreme 

izvješća o javnoj raspravi. 

 
PROČELNIK 
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