
     
      REPUBLIKA HRVATSKA                                                
ŽUPANIJA ŠIBENSKO-KNINSKA
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         Jedinstveni upravni odjel
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Unešić, 18. srpnja 2019. godine

Na temelju članka 96. i 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13,  65/17, 
114/18, 39/19) i Zaključka općinskog načelnika Općine Unešić KLASA: 350-02/18-01/01, URBROJ: 
2182/07-19-27 od dana 17. srpnja 2019. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Unešić objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Unešić

1.  Prijedlog  II.  Izmjena  i  dopuna  Prostornog  plana  uređenja  Općine  Unešić  (u  daljnjem  tekstu
Prijedlog Plana) utvrdio je općinski načelnik Općine Unešić dana 17. srpnja 2019. godine (KLASA:
350-02/18-01/01, URBROJ: 2182/07-19-27).

2.  Javna rasprava će se održati u razdoblju od 29. srpnja 2019. do 12. kolovoza 2019. godine.

3. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Plana biti će izložen na javni uvid u zgradi Općine
Unešić u Unešiću, Dr. Franje Tuđmana 40, svakim radnim danom, u vremenu od 8.00 do 14.00 sati.

4. Javno izlaganje Prijedloga Plana održati će se 12. kolovoza 2019. godine s početkom u 12,30
sati u zgradi Općine Unešić u Unešiću, Dr. Franje Tuđmana 40, 22 323 Unešić.

5. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme tijekom trajanja
javne rasprave, zaključno sa danom 12. kolovoza 2019. godine.

6.  Način  sudjelovanja  sudionika  u  javnoj  raspravi,  u  skladu  s  člancima  100.  i  101.  Zakona  o
prostornom uređenju je sljedeći:
–  nadležna tijela i  tijela jedinice lokalne i  područne samouprave i  osobe određene posebnim
propisima koja su dala svoje podatke, planske smjernice i dokumente za izradu Prijedloga Plana iz
područja  svog  djelokruga,  dostavljaju  svoja  pisana  očitovanja,  primjedbe  i  prijedloge  do  roka
određenog u ovoj objavi. U protivnom će se smatrati da nemaju primjedbe.
–  građani i  udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u
Prijedlog Plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog
Plana izložen na javnom uvidu,  postavljati  pitanja  tijekom javnog izlaganja ili  upućivati  nositelju
izrade Plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.
7.  Svi  prijedlozi  i  primjedbe moraju biti  čitko napisani i  potpisani imenom i  prezimenom, s
adresom podnositelja i u roku dostavljeni nositelju izrade Plana – Općini Unešić, Dr. Franje
Tuđmana br. 40, 22 323 Unešić – u protivnom se neće moći uzeti u obzir u pripremi izvješća o
javnoj raspravi.
8. Za sve dodatne informacije možete se javiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Unešić ili na broj
telefona 022 860-610.
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