
 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 350-01/17-01/09 
URBROJ: 2104/01-03/1-19-30 
 

Supetar, 04. travnja 2019. godine 
 

Temeljem članka 96., stavak 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine“ broj 
153/13., 65/17. i 114/18.) te Zaključka Gradonačelnika Grada Supetra (klasa: 350-01/17-
01/09, urbroj: 2104/01-02/1-19-29 od 04. travnja 2019. godine), Jedinstveni upravni odjel 
Grada Supetra kao Nositelj izrade 1. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
gospodarsko-poslovne zone „Žedno-Drage“  

objavljuje: 

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU  
1. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA  

GOSPODARSKO-POSLOVNE ZONE „ŽEDNO-DRAGE“ 
 
1. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarsko-poslovne 

zone „Žedno-Drage“ (dalje u tekstu: prijedlog Plana) upućuje se na javnu raspravu. 
 

2. Tijekom javne rasprave, prijedlog Plana koji se sastoji od tekstualnog dijela i 
kartografskih prikaza biti  će izložen na javnom uvidu u prostorijama Grada Supetra, 
radnim danom od 8 do 14 sati, u trajanju od 17. travnja 2019. godine (srijeda) do 30. 
travnja 2019. godine (utorak). 

 

3. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz prijedloga Plana koje daje odgovorni voditelj 
u suradnji s nositeljem izrade plana bit će održano dana 24. travnja 2019. godine (srijeda) 
u gradskoj vijećnici Grada Supetra s početkom u 16:00 sati. 

 

4. Očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedlozi o prijedlogu Plana, mogu se u pisanom obliku 
dati: 
- upisivanjem u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida uz izloženi 
prijedlog Plana, ili  
- osobno dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Supetra, Vlačica br. 5, 21400 
Supetar, najkasnije do 30. travnja 2019. godine (utorak) do 15,00 sati ili uputiti poštom 
odnosno mailom na adresu grad-supetar@gradsupetar.htnet.hr, a sve najkasnije sa 
naprijed navedenim datumom. 

 

5. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe iz točke 4. ove Objave moraju biti čitko 
napisani, potpisani imenom i prezimenom, odnosno nazivom udruge ili pravne osobe s 
potpisom ovlaštene osobe i pečatom, te s adresom podnositelja, s priloženim 
obrazloženjem odnosno potrebnim prilozima za razumijevanje (fotokopija izvoda iz 
katastarskog plana i slično). U suprotnom, te ako su dostavljene izvan roka iz točke 4. 
ove objave, neće se uzeti u obzir u pripremi Izviješća o javnoj raspravi. 

 

 
 

Pročelnik  
 
Ivica Blažević dipl.jur., v.r. 

 
 
 
 

                       
 

R E P U B L I K A    H R V A T S K A 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

G R A D    S U P E T A R 
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 



 
 

 
 
 

 
 

 


