Na temelju članka 61. Statuta Grada Pula–Pola („Službene novine“ Grada Pule br.
7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), članka 95. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine
Republike Hrvatske“ br.153/13), Gradonačelnik Grada Pule dana 18. svibnja 2015. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule
za javnu raspravu
I
U svrhu provođenja javne rasprave utvrđuje se Prijedlog III. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Pule za javnu raspravu (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).
Prijedlog plana sadržan je u elaboratu - Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja za javnu raspravu Grada Pule izrađenom od strane Stručnog izrađivača
Urbanistica d.o.o. iz svibnja 2015. godine.
Prijedlog plana koji se upućuje u javnu raspravu sadrži tekstualni dio - odredbe za
provođenje, grafički dio, obrazloženje te sažetak za javnost.
II
Javni uvid u Prijedlog plana organizirat će se u trajanju od 10 dana koji se rok
utvrđuje kao krajnji rok za davanje svih primjedbi na izloženi Prijedlog Plana.
Obavijest o mjestu, datumu početka i vremenu trajanja javnog uvida, mjestu i
datumu održavanja jednog ili više javnih izlaganja, poziv zainteresiranim osobama za
sudjelovanje u javnoj raspravi te načinu i roku u kojem je moguće dostaviti očitovanja,
mišljenja, prijedloge i primjedbe na izloženi Prijedlog Plana objavit će se u dnevnom tisku
(Glas Istre) te na mrežnim stranicama Grada (službenim web stranicama Grada Pule) te na
mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, najmanje 8 dana prije
početka javne rasprave.
III
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za prostorno uređenje.
IV
Sastavni dio ovog Zaključka čini Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Pule za javnu raspravu.
V
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
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ZAMJENICA GRADONAČELNIKA
Elena Puh Belci

Obrazloženje
ýlankom 95. Zakona o prostornom ureÿenju („Narodne novine Republike
Hrvatske” br. 153/13) (u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da Prijedlog prostornog
plana koji se utvrÿuje za javnu raspravu, koji sadrži tekstualni i grafiþki dio te
njegovo obrazloženje i sažetak za javnost, utvrÿuje gradonaþelnik.
Nadalje, osim utvrÿivanja prijedloga plana za javnu raspravu ovim se
Zakljuþkom, a sukladno odredbama þlanaka 96 – 101. Zakona, utvrÿuju i drugi
elementi od važnosti za provedbu javne rasprave pa se tako utvrÿuje:
- obveza objave javne rasprave u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama
nadležnog ministarstva i jedinice lokalne samouprave
- obveza sadržaja objave - obavijest o mjestu, datumu poþetka i vremenu
trajanja javnog uvida, mjestu i datumu održavanja jednog ili više javnih
izlaganja, poziv zainteresiranim osobama za sudjelovanje u javnoj raspravi te
naþinu i roku u kojem je moguüe dostaviti oþitovanja, mišljenja, prijedloge i
primjedbe na izloženi Prijedlog Plana
- trajanje javnog uvida - 10 dana, a koji se rok propisuje i kao krajnji rok za
davanje svih primjedbi na izloženi prijedlog plana
Za provedbu svih dijelova Zakljuþka zadužuje se Upravni odjel za prostorno
ureÿenje.
PROýELNIK
Giordano Škufliü dipl.ing.graÿ.v.r.

U privitku:
- Nacrt Prijedloga III Izmjena i dopuna Prostornog plana ureÿenja
Grada Pule za javnu raspravu u digitalnom obliku (na CD-u)

