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1.

UVOD

Temeljem članka 94. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18,
39/19 i 98/19.) Općina Zadvarje kao nositelj izrade plana provela je javnu raspravu o Prijedlogu
izmjena i dopuna Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Zadvarje.
Prijedlog plana sadržavao je tekstualni i grafički dio plana, te njegovo obrazloženje i sažetak za
javnost. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja naselja Zadvarje za javnu raspravu donio je načelnik Općine Zadvarje 29.rujan 2020.
godine.
Javna rasprava objavljena je u dnevnom tisku „Slobodna Dalmacija“ dana 2.listopada 2020. godine,
te na mrežnim stranicama Ministarstva i Općine Zadvarje.
Javna rasprava trajala je od 06. listopada do 15.listopada 2020.godine.
Javni uvid o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Zadvarje Prostornog
trajao je od 06. listopada do 15. listopada 2020.godine.
Javno izlaganje održano je 06. listopada 2020. godine u prostoriji Općinske vijećnice Općine
Zadvarje u Zadvarju sa početkom u 9:00 sati. O javnom izlaganju nositelj izrade vodio je zapisnik.
Temeljem članka 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18,
39/19 i 98/19.). Nositelj izrade dana 26. svibnja 2020. poslao je posebnu obavijest javnopravnim
tijelima određenim posebnim propisom koja su dala ili su trebala dati zahtjeve za izradu prostornog
plana.
Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
naselja Zadvarje zaprimljeni su tijekom javne rasprave:
• u pisanom obliku dostavom Nositelju izrade.
U skladu sa člankom 102. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17,
114/18, 39/19 i 98/19.) odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade obradio je sva pristigla
mišljenja, prijedloge i primjedbe koje su sudionici u javnoj raspravi dostavili u roku, te pripremio
ovo Izvješće o javnoj raspravi.
Na Prijedlog ID PPUO u javnoj raspravi stigle su tri primjedbe.

2. PODATCI IZ OBJAVE JAVNE RASPRAVE

2.1 Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja naselja Zadvarje za javnu raspravu

2.2 Objava javne rasprave

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ZADVARJE
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 350-01/20-01/28
URBROJ: 2155/04-20-02-2
Zadvarje 29.09.2020.
Na temelju članka 96. Stavak 3 I 4 Zakona o prostornom
uređenju (N.N. br. 153/13, 65/17 i 114/18, 39/19 I 98/19), te na
temelju članka 45 Statuta Općine Zadvarje („Službeni 03/09,02/10),
te zaključka općinskog načelnika pročelnik dana 29.09.2020
objavljuje

OGLAS

o provođenju javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja
naselja Zadvarje (sa gospodarskom zonom) za javnu raspravu
Javna rasprava održati će se u razdoblju od 06.listopada do15.
listopada 2020. godine.
Javno izlaganje Prijedloga Izmjena za javnu raspravu održati će se
u 06.listopada 2020.godine, u 09:00 sati u Općinskoj vijećnici
Općine Zadvarje.
Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni Prijedlog Izmjena
za 2. (ponovnu) javnu raspravu mogu se podnositi samo u svezi s
dijelovima Prijedloga Izmjena za 2. (ponovnu) javnu raspravu koji su u
odnosu na prethodne Prijedloge Plana izmijenjeni.

Mišljenja, prijedloge i primjedbe mogu se dati u zapisnik tijekom
javnog izlaganja Prijedloga Izmjena za javnu raspravu ili pisanim
putem od 06.listopada do najkasnije 15.listopada 2020.godine. na
adresu Općine Zadvarje: Ul. Sv.Kate 28, 21255, Zadvarje.		
		
							
Pročelnik:
Asija Šošić dipl.iur

2.3

Poziv na javnu raspravu (posebna obavijest o javnoj raspravi)

2.4 Zapisnik o javnom izlaganju
Sukladno članku 99. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18,
39/19 i 98/19.) provedeno je javno izlaganje Prijedloga izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja naselja Zadvarje dana 06. listopada 2020. godine u prostorijama općine Zadvarje u
Zadvarju, s početkom u 9:00 sati. O javnom izlaganju nositelj izrade vodio je zapisnik.
Zapisnik u prilogu.

3. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI POSEBNOM
OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI
Javnopravna tijela određena posebnim propisima koja su, u skladu s čl. 97. Zakona o prostornom
uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19.), pozvana posebnom
obavijesti o javnoj raspravi su dana u prilogu:
1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu,
Porinova 1, 21000 Split
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
3. Hrvatske vode, Vodno- gospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova,
Vukovarska 35, 21000 Split
4. MUP - Policijska uprava splitsko dalmatinska ( za odjel Civilne zaštite), Trg Hrvatske bratske
zajednice 9, 21000 Split
5. MUP - Policijska uprava splitsko dalmatinska, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21000 Split
6. HEP - DISTRIBUCIJA d.o.o Zagreb, DP Elektrodalmacija Split, Odsjek razvoja, Poljička cesta
bb, 21000 Split
7. HOPS - Prijenosno područje Split, Ljudevita Posavskog 5., 21000 Split
9. JKP „Vodovod doo, Četvrt Vrilo 6, 21 310 Omiš
10. Županijska uprava za ceste - Split, Ruđera Boškovića 22, 21000 Split
11. Hrvatske ceste d.o.o ispostava - Split, Ruđera Boškovića 22, 21000 Split
12. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine - Državna imovina,
Dežmanova ulica 10, 10000 Zagreb
13. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Republike Austruje 20,
10000 Zagreb
14. HAKOM – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša
Mihanovića 9, 10110 Zagreb
15. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i
zaštitu okoliša, PP 252, Sarajevska bb, 10 000 Zagreb
16. Plinacro doo. Sektor za imovinsko pravne, geodetske i poslove tehničke zaštite, Savska cesta
88a, 10 000 Zagreb

4.

POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA SU MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I
PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG PROSTORNOG PLANA PRIHVAĆENI
1. Marjan Redeljić
2. Ivan Krželj

5.

MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI
NISU PRIHVAĆENI ILI SU DJELOMIČNO PRIHVAĆENI S RAZLOZIMA
NEPRIHVAĆANJA
1. Ivan Gašpar
Primjedba kojim se traži proširenje obuhvata UPU-a ne može se prihvatiti jer
isto nije predmet Izmjena i dopuna UPU-a naselja Zadvarje (sa gospodarskom
zonom).
Sukladno članku 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17,
114/18, 39/19 i 98/19) i odredbe članka 31. Statuta Općine Zadvarje („Službeni glasnik„
br.03/09. i 02/10.) Općinsko vijeće općine Zadvarje na 17.sjednici Općinskog vijeća donijelo
je Odluku o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Zadvarje sa
gospodarskom zonom („Službeni glasnik“, br. 5/20).
Sukladno članku 89. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine“, broj 153/13, 65/17,
114/18, 39/19 i 98/19) Odluka o izradi plana ili izmjena i dopuna između ostalog sadrži
razloge donošenja (odnosno izmjena i dopuna) i obuhvat prostornog plana.
Odlukom o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Zadvarje sa
gospodarskom zonom („Službeni glasnik“, br. 5/20) u članku 3. utvrđeni su razlozi izmjena i
dopuna, i to:
1. Izmjena prostornih cjelina (iz M1 u S) i prometnica u novoj stambenoj zoni;
2. Preimenovanje „robno stočni sajam“ u poslovnoj namjeni K u „robno-stočnu tržnicu“, te
proširiti zonu na sjeverozapad uz mogućnosti gradnje „boćališta“ i dječjeg vrtića“.
Izmjena na prometnice na ulazu u benzinsku postaju i definiranje površine benzinske
postaje ;
3. Izmijeniti rješenja odvodnje u novoj stambenoj zone.
4. Korigirati uvjete uređenja po pitanju udaljenosti kada je postojeća građevina susjeda na
međi.
U članku 4. Odluke određen je obuhvat izmjena i dopuna UPU-a koji glasi:
„(1) Izmjene i dopune obuhvaćaju novo stambeno naselje i poslovnu namjenu „robnostočnim sajam“.
Kako je vidljivo u gore navedenom, razlozima i obuhvatom Izmjena i dopunama nije
određena izmjena obuhvata postojećeg UPU-a, čime primjedbom predložena izmjena
obuhvata nije predmet izmjena i dopuna, te se u ovom postupku ne može mijenjati granica
obuhvata.
Podnositelj primjedbe može sukladno članku 85. Zakona o prostornom uređenju (Narodne
novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) pokrenuti inicijativu za Izmjenu i dopunu
UPU-a naselja Zadvarje (sa gospodarskom zonom) kojom se predlaže izmjena obuhvata
urbanističkog plana.

Ivan Gaspar

Opcina Zadvarje n/r nacelnika
Opcina Zadvarje n/r predsjednik Opcinskog vijeca
Urbos d.o.o .Karamamnova 11 21 000 Split

Postovani,
U prilogu Varn dostavljam prigovor na UPtpnaselja Zadvarje. Nafalost vet 10 godina nastojim da
investiram u nekretnine u Zadvarje , nastojeci da objekt na k. c zemlje 678 bude reprezentativna
gradevina sa recepcijom za dispenivni hotel cijeloga mjesta. Nafalost 5 puta Odjel za prostorno
uredenje Splitsko dalmatinske zupanije , ispostava Omis odbija izdat gradevinsku dozvolu , na
projektnu dokumentaciju izradenu od projektnog ureda agp biro iz Stobreca iz raznoraznih
nedorecenih uzanci u UPU za naselje Zadvarje, kao da je isti izraden od blago receno diletanata.
U tom smislu Varn predocavam dokumentaciju da je objekt na k. c. zemlje 678 izgraden prije 1.
Svjetskog rata a i TS 10/04 kV a potrebe Vodovoda . Ovakvim rjesenjem UPU naselja onemogucava
mi se ulaganje za realizaciju stambeno turistickog kompleksa , pa u tom smislu ulaiem i prigovor da
uzmete u razmatranje izradu UPU naselja Zadvarje da obuhvati sve vec postojece gradevine, a time
daje i mogucnost izgradnje novih.
P dnos·lac cigovor

Privitci: prigovor+ 10

U Omisu, 14.. 10.2020.god.

Iva G

r

i
ipl. in·.

--------------- ------

6.

POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I
PRIMJEDBE NISU RAZMATRANI IZ RAZLOGA PROPISANIH OVIM ZAKONOM

7.

MIŠLJENJA JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA
PODNESENA U POSTUPKU JAVNE RASPRAVE

Javnopravna tijela određena posebnim propisima koja su u postupku javne rasprave dala mišljenje
iz stavka 1. članka 101. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17,
-

MUP - Policijska uprava splitsko dalmatinska ( za odjel Civilne zaštite), Trg Hrvatske
bratske zajednice 9, 21000 Split
Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i
Hrvatske vode, Vodno- gospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova,
Vukovarska 35, 21000 Split
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine - Državna imovina,
Dežmanova ulica 10, 10000 Zagreb
HAKOM – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša
Mihanovića 9, 10110 Zagreb

Mišljenja javnopravnih tijela određenih posebnim propisima prikazana su u nastavku ovog
Izvješća.

POPIS JAVNO PRAVNIH TIJELA KOJI NEMAJU PRIMJEDBI NA PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA
PPUO ZADVARJE:
-

MUP - Policijska uprava splitsko dalmatinska ( za odjel Civilne zaštite), Trg Hrvatske bratske
zajednice 9, 21000 Split
Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i
Hrvatske vode, Vodno- gospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova,
Vukovarska 35, 21000 Split
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine - Državna imovina,
Dežmanova ulica 10, 10000 Zagreb
HAKOM – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša
Mihanovića 9, 10110 Zagreb

POPIS JAVNO PRAVNIH TIJELA ČIJA SU MIŠLJENJA PRIHVAĆENA:

POPIS JAVNO PRAVNIH TIJELA KOJI NUSU DOSTAVILI SVOJA OČITOVANJA U ZAKONSOM
ROKU:
-

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu,
Porinova 1, 21000 Split
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
MUP - Policijska uprava splitsko dalmatinska ( za odjel Civilne zaštite), Trg Hrvatske
MUP - Policijska uprava splitsko dalmatinska, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21000 Split
HEP - DISTRIBUCIJA d.o.o Zagreb, DP Elektrodalmacija Split, Odsjek razvoja, Poljička cesta
bb, 21000 Split
HOPS - Prijenosno područje Split, Ljudevita Posavskog 5., 21000 Split
JKP „Vodovod doo, Četvrt Vrilo 6, 21 310 Omiš
Županijska uprava za ceste - Split, Ruđera Boškovića 22, 21000 Split
Plinacro doo. Sektor za imovinsko pravne, geodetske i poslove tehničke zaštite, Savska cesta
88a, 10 000 Zagreb

Sukladno članku 101. stavku 4. smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog plana izrađenu
sukladno zahtjevima i posebnim propisima iz područja djelokruga gore navedenih
javnopravnih tijela.

