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II
U t v r đ u j e s e da je Prijedlog UPU
z.p.n. Priko izrađen temeljem odredbi Prostornog
plana uređenja Grada Staroga Grada („Službeni
glasnik Grada Starog Grada“, broj 4/07, 8/12 i 2/13)
i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja
zone poslovne namjene na području Priko
(«Službeni glasnik Grada Staroga Grada», broj
13/16).
III
Prijedlog bit će izložen na javni uvid u
sljedećoj formi:
- Tekstualni dio Plana – «Odredbe za
provođenje»
- Grafički dio Plana – «Kartografski prikazi»
- Obrazloženje i Sažetak za javnost.
IV

Na temelju odredbe članka 95. stavka 2.
Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine»,
broj 153/13) i Odluke o izradi Urbanističkog plana
uređenja zone poslovne namjene na području Priko
(«Službeni glasnik Grada Staroga Grada», broj
13/16), Gradonačelnik Grada Staroga Grada
donosi

Javna rasprava o Prijedlogu Plana održat
će se u trajanju od 30 (trideset) dana: od 15. svibnja
do 13. lipnja 2017. godine.
Javno izlaganje održat će se u petak 26.
svibnja 2017. godine u Gradskoj vijećnici u
Starome Gradu, Novo riva 3 (dalje u tekstu:
Gradska vijećnica), s početkom u 11:00 sati.

ZAKLJUČAK

V

o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana
uređenja zone poslovne namjene
na području Priko
I
U t v r đ u j e s e Prijedlog Urbanističkog
plana uređenja zone poslovne namjene na području
Priko (dalje u tekstu: Prijedlog UPU z. p. n.
Priko/Prijedlog Plana).

Nadležna tijela i osobe te građani, udruge i
druge pravne osobe utvrđeni člankom 100. Zakona
o prostornom uređenju (dalje u tekstu: sudionici u
javnoj raspravi) mogu izvršiti uvid u Prijedlog
UPU z.p.n. Priko u prostorijama Gradske vijećnice,
radnim danom od 8:00 do 12:00 sati.
VI
Sudionici u javnoj raspravi mogu svoja
očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na
Prijedlog Plana p o d n o s i t i :
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 postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja
na koja odgovaraju osobe koje vode javno
izlaganje,
 davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za
vrijeme javnog izlaganja,
 upućivanjem nositelju izrade pisanih prijedloga
i primjedbi neposredno predajom pisarnici
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Staroga
Grada, poštom na adresu: Grad Stari Grad,
Jedinstveni upravni odjel, Novo riva 3, 21460
Stari Grad, na faks 021 717 818 ili na e-mail
adresu: grad@stari-grad.hr.
Krajnji rok do kojeg sudionici u javnoj
raspravi mogu dostaviti očitovanja, mišljenja,
prijedloge i primjedbe na Prijedlog UPU z.p.n.
Priko je 13. lipnja 2017. godine.
VII
Očitovanja,
mišljenja,
prijedlozi
i
primjedbe, koji budu dostavljeni nakon isteka roka
iz točke VI ovoga Zaključka ili budu napisani
nečitko bez naziva, imena, prezimena, potpisa ili
adrese sudionika u javnoj raspravi neće se
razmatrati i uzeti u obzir prilikom pripreme
Izvješća o javnoj raspravi.
VIII
Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu
Grada Staroga Grada kao nositelju izrade UPU
z.p.n. Priko, sukladno ovome Zaključku i
odgovarajućim odredbama Zakona o prostornom
uređenju, pristupiti objavljivanju javne rasprave, te
dostavljanju odgovarajućih posebnih obavijesti o
javnoj raspravi.
IX
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Starog Grada“.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD STARI GRAD
Gradonačelnik
KLASA: 350-01/16-01/20
URBROJ: 2128/03-17-17
Stari Grad, 2. svibnja 2017. godine
GRADONAČELNIK:
Vinko Maroević, dipl.iur., v.r.

**************************
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ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Prijedloga III. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja
Grada Staroga Grada
I
U t v r đ u j e s e Prijedlog III. izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Grada Staroga
Grada (dalje i tekstu: Prijedlog III. izmjena i
dopuna PPUG Staroga Grada/Prijedlog III. izmjena
i dopuna Plana).
II
U t v r đ u j e s e da je Prijedlog III.
izmjena i dopuna PPUG Staroga Grada izrađen
temeljem odredbi Odluke o izradi III. izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Grada Staroga
Grada(«Službeni glasnik Grada Staroga Grada»,
broj 3/15).
III
Prijedlog III. izmjena i dopuna PPUG
Staroga Grada bit će izložen na javni uvid u
sljedećoj formi:
- Tekstualni dio Plana – «Odredbe za
provođenje»
- Grafički dio Plana – «Kartografski prikazi»
- Obrazloženje i Sažetak za javnost.
IV
Javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i
dopuna Plana održat će se u trajanju od 15
(petnaest) dana: od 22. svibnja do 5. lipnja 2017.
godine.
Javno izlaganje održat će se u petak 26.
svibnja 2017. godine u Gradskoj vijećnici u
Starome Gradu, Novo riva 3 (dalje u tekstu:
Gradska vijećnica), s početkom u 12:00 sati.
V
Nadležna tijela i osobe te građani, udruge i
druge pravne osobe utvrđeni člankom 100. Zakona
o prostornom uređenju (dalje u tekstu: sudionici u
javnoj raspravi) mogu izvršiti uvid u Prijedlog III.
izmjena i dopuna PPUG Staroga Grada u
prostorijama Gradske vijećnice, radnim danom od
8:00 do 12:00 sati.
VI

Na temelju odredbe članka 95. stavka 2.
Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine»,
broj 153/13) i Odluke o izradi III. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada
(«Službeni glasnik Grada Staroga Grada», broj
3/15), Gradonačelnik Grada Staroga Grada
donosi

Sudionici u javnoj raspravi mogu svoja
očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na
Prijedlog III. izmjena i dopuna Plana
podnositi:
 postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja
na koja odgovaraju osobe koje vode javno
izlaganje,
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 davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za
vrijeme javnog izlaganja,
 upućivanjem nositelju izrade pisanih prijedloga
i primjedbi neposredno predajom pisarnici
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Staroga
Grada, poštom na adresu: Grad Stari Grad,
Jedinstveni upravni odjel, Novo riva 3, 21460
Stari Grad, na faks 021 717 818 ili na e-mail
adresu: grad@stari-grad.hr.
Krajnji rok do kojeg sudionici u javnoj
raspravi mogu dostaviti očitovanja, mišljenja,
prijedloge i primjedbe na Prijedlog III. izmjena i
dopuna Plana je 5. lipnja 2017. godine.
VII
Očitovanja,
mišljenja,
prijedlozi
i
primjedbe, koji budu dostavljeni nakon isteka roka
iz točke VI ovoga Zaključka ili budu napisani
nečitko bez naziva, imena, prezimena, potpisa ili
adrese sudionika u javnoj raspravi neće se
razmatrati i uzeti u obzir prilikom pripreme
Izvješća o javnoj raspravi.
VIII
Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu
Grada Staroga Grada kao nositelju izrade III.
izmjena i dopuna PPUG Staroga Grada, sukladno
ovome Zaključku i odgovarajućim odredbama
Zakona o prostornom uređenju, pristupiti
objavljivanju javne rasprave, te dostavljanju
odgovarajućih posebnih obavijesti o javnoj
raspravi.
IX
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Starog Grada“.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD STARI GRAD
Gradonačelnik
KLASA: 350-01/15 -01/13
URBROJ: 2128/03-17-47
Stari Grad, 4. svibnja 2017. godine
GRADONAČELNIK:
Vinko Maroević, dipl.iur., v.r.

**************************
Na temelju odredbe članka 94. i 96.
Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine»,
broj 153/13) i Odluke o izradi Urbanističkog plana
uređenja zone poslovne namjene na području Priko
(«Službeni glasnik Grada Staroga Grada», broj
13/16) i Zaključka Gradonačelnika Grada Staroga
Grada o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana
uređenja zone poslovne namjene na području Priko,
KLASA: 350-01/16-01/20, URBROJ: 2128/03-17-
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17 od 2. svibnja 2017. godine Jedinstveni upravni
odjel Grada Staroga Grada o b j a v lj u j e

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja
zone poslovne namjene na području Priko
1. Stavlja se na javnu raspravu Prijedlog
Urbanističkog plana uređenja zone poslovne
namjene na području Priko (dalje u tekstu:
Prijedlog UPU z.p.n. Priko/Prijedlog Plana).
2. Javna rasprava s javnim uvidom u Prijedlog
UPU z.p.n. Priko traje 30 (trideset) dana,: od 15.
svibnja do 13. lipnja 2017. godine.
3. Javno izlaganje održat će se u petak 26.. svibnja
2017. godine u Gradskoj vijećnici u Starome
Gradu, Novo riva 3 (dalje u tekstu: Gradska
vijećnica), s početkom u 11:00 sati.
4. Nadležna tijela i osobe te građani, udruge i
druge pravne osobe utvrđeni člankom 100.
Zakona o prostornom uređenju (dalje u tekstu:
sudionici u javnoj raspravi) mogu izvršiti uvid u
Prijedlog Plana u prostorijama Gradske
vijećnice, radnim danom od 8:00 do 12:00 sati.
5. Sudionici u javnoj raspravi mogu svoja
očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na
Prijedlog UPU z.p.n. Priko p o d n o s i t i :
 postavljanjem pitanja tijekom javnog
izlaganja na koja odgovaraju osobe koje
vode javno izlaganje,
 davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik
za vrijeme javnog izlaganja,
 upućivanjem nositelju izrade pisanih
prijedloga i primjedbi neposredno predajom
pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela
Grada Staroga Grada, poštom na adresu:
Grad Stari Grad, Jedinstveni upravni odjel,
Novo riva 3, 21460 Stari Grad, na faks 021
717 818 ili na e-mail adresu: grad@starigrad.hr.
6. Krajnji rok do kojeg sudionici u javnoj raspravi
mogu dostaviti očitovanja, mišljenja, prijedloge
i primjedbe na Prijedlog Plana je 13. lipnja
2017. godine.
7. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe,
koji budu dostavljeni nakon isteka roka iz točke
VI ovoga Zaključka ili budu napisani nečitko
bez naziva, imena, prezimena, potpisa ili adrese
sudionika u javnoj raspravi neće se razmatrati i
uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o
javnoj raspravi.
8. Ova obavijest objavit će se u dnevnom tisku,
„Službenom glasniku Grada Staroga Grada“, na
internetskoj stranici Grada Staroga Grada
www.stari-grad.hr,
internetskoj
stranici
Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja
www.mgipu.hr, internetskoj stranici Splitskodalmatinske županije www.dalmacija.hr i na
oglasnim pločama Grada Staroga Grada.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD STARI GRAD
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 350-01/16-01/20
URBROJ: 2128/03-17-19
Stari Grad, 5. svibnja 2017. godine
v. d. PROČELNIKA:
Marija Udovičić, dipl. oec., v.r.

**************************
Na temelju odredbe članka 94. i 96.
Zakona o prostornom uređenju (NN br.
153/13) i Zaključka Gradonačelnika Grada
Staroga Grada o utvrđivanju Prijedloga III.
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Staroga Grada, KLASA: 350-01/15-01/13,
URBROJ: 2128/03-17-47 od 4.svibnja 2017.
godine Jedinstveni upravni odjel Grada Staroga
Grada o b j a v l j u j e :

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Grada Staroga Grada
1. Stavlja se na javnu raspravu Prijedlog III.
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Staroga Grada (dalje u tekstu: Prijedlog
izmjena
i
dopuna
PPUG
Staroga
Grada/Prijedlog izmjena i dopuna Plana).
2. Javna rasprava s javnim uvidom u Prijedlog
III. izmjena i dopuna PPUG Staroga Grada
traje 15(petnaest) dana: od 22. svibnja do 5.
lipnja 2017. godine.
3. Uvid u Prijedlog III. izmjena i dopuna Plana
moguće je izvršiti za vrijeme trajanja javne
rasprave u prostorijama Gradske vijećnice,
Novo riva 3 (dalje u tekstu: Gradska vijećnica),
radnim danom u vremenu od 8:00 do 12:00
sati.
4. Javno izlaganje održat će se u petak 26. svibnja
2017. godine u Gradskoj vijećnici, s početkom u
11:00 sati.
5. Nadležna tijela i osobe te građani, udruge i
druge pravne osobe utvrđeni člankom 100.
Zakona o prostornom uređenju (dalje u tekstu:
sudionici u javnoj raspravi) mogu sudjelovati u
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javnoj raspravi i svoja očitovanja, mišljenja,
prijedloge i primjedbe na Prijedlog Plana,
podnositi:
 postavljanjem pitanja tijekom javnog
izlaganja na koja odgovaraju osobe
koje vode javno izlaganje,
 davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik
za vrijeme javnog izlaganja,
 upućivanjem nositelju izrade pisanih
prijedloga i primjedbi neposredno predajom
pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela
Grada Staroga Grada, poštom na adresu:
Grad Stari Grad, Jedinstveni upravni odjel,
Novo riva 3, 21460 Stari Grad, na faks 021
717 818 ili na e-mail adresu: grad@starigrad.hr.
6. Krajnji rok do kojeg sudionici u javnoj raspravi
mogu dostaviti očitovanja, mišljenja, prijedloge
i primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna Plana
je 5. lipnja 2017. godine.
7. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe
koji budu dostavljeni nakon isteka roka iz točke
6. ovoga Zaključka ili budu napisani nečitko,
bez naziva, imena, prezimena, potpisa ili adrese
sudionika u javnoj raspravi, neće se razmatrati i
uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o
javnoj raspravi.
8. Ova obavijest objavit će se u dnevnom tisku,
„Službenom glasniku Grada Staroga Grada“, na
internetskoj stranici Grada Staroga Grada
www.stari-grad.hr,
internetskoj
stranici
Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja
www.mgipu.hr, internetskoj stranici Splitskodalmatinske županije www.dalmacija.hr i na
oglasnim pločama Grada Staroga Grada.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD STARI GRAD
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 350-01/15-01/13
URBROJ: 2128/03-17-49
Stari Grad, 5. svibnja 2017. godine
v. d. PROČELNIKA:
Marija Udovičić, dipl. oec., v.r.

**************************
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