Na temelju članka 60. statuta Grada Pule (“Službene novine“ Grada Pule br. 9/06 –
pročišćeni tekst i 14/07), Gradsko poglavarstvo Grada Pule na sjednici održanoj 05. ožujka
2009. godine donosi
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju krajnjeg roka za podnošenje
zahtjeva pravnih i fizičkih osoba koji se odnose
na izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
I
Utvrđuje se 20. ožujak 2009. godine kao krajnji rok za podnošenje zahtjeva pravnih i
fizičkih osoba, koji se odnose na izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada
Pule (“Službene novine Grada Pule” br. 5a/08) - u daljnjem tekstu : Plan.
II
Po isteku roka utvrđenog u prethodnoj točki ovoga Zaključka svi zainteresirani za
izmjene i dopune Plana svoj će interes moći iskazati u postupku javne rasprave o prijedlogu
Izmjena i dopuna Plana.
III
Zahtjevi zaprimljeni po isteku roka iz I. točke ovog Zaključka neće se obrađivati, već
će se podnosioci, temeljem odredbi ovog Zaključka, upućivati na sudjelovanje u javnoj
raspravi.
IV
Zadužuje se Upravni odjel za prostorno uređenje za objavu sadržaja ovog Zaključka u
sredstvima javnog priopćavanja.
V
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 350-01/08-01/530
Urbroj:2168/01-03-02-0139-09-32
Pula, 05. ožujka 2009.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA PULE
PREDSJEDNIK
Boris Miletić

OBRAZLOŽENJE

Temeljem Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”br. 110/07 i 125/08) koji se
primjenjuje za postupke nabave roba i usluga velike vrijednosti, za potrebe izrade Izmjena i
dopuna Generalnog urbanističkog plana (“Službene novine Grada Pule” br. 5a/08), u
Upravnom odjelu za prostorno uređenje proveden je postupak odabira najpovoljnije ponude
za izradu navedenih izmjena i dopuna.
Prijedlogom ugovora o izradi Izmjena i dopuna Plana utvrđeni su rokovi izrade prema
fazama i to kako slijedi :
·

izrada nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana
za prethodnu raspravu
· izrada prijedloga Izmjena i dopuna Plana
za javnu raspravu
· izrada nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna
Plana od Izvješća o javnoj raspravi
· izrada konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana
od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba
određenih posebnim propisom

20 dana
40 dana
10 dana
20 dana

Utvrđivanje roka za podnošenje zahtjeva za izmjene i dopune Plana dodatno će
stimulirati sve zainteresirane unutar područja obuhvata Plana da svoja traženja i interese
izraze u za to predviđenom roku, planerima omogućiti kvalitetan uvid u problematiku
prostora, a sve u cilju kvalitetne razrade te poštivanja rokova definiranih ugovorom.
U postupku javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Plana svi će zaiteresirani biti
u mogućnosti izraziti svoje mišljenje o prijedlogu Izmjena i dopuna Plana, odnosno podnijeti
primjedbu ukoliko su propustili rok za podnošenje zahtjeva za izmjenu i dopunu Plana.
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