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5555. . . . IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVIIZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVIIZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVIIZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI    

U postupku izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Slivno provedena je 

javna rasprava o prijedlogu Plana. Javni uvid u prijedlog Plana trajao je od 11. srpnja 2016. do 25. 

srpnja 2016. a javna rasprava održana je 18. srpnja 2016. Javna rasprava o prijedlogu Plana 

objavljena je u Slobodnoj Dalmaciji dana 2. srpnja 2016. godine a na internetskim stranicama 

Ministarstva i Općine Slivno 1. srpnja 2016. 

 

Popis javnopravnih tijela kojima je upućena posebna obavijest o ponovnoj javnoj raspravi nalazi 

se u točki 5.2. ovog izvješća.  

 

U knjizi primjedbi nije bila upisana nijedna primjedba. U utvrđenom roku za dostavu, također nije 

bilo dostavljenih primjedbi. U utvrđenom roku za dostavu mišljenja iz čl. 101. Zakona o prostornom 

uređenju pristigla su tri mišljenja javnopravnih tijela: Hrvatske ceste, Hrvatske šume i Ministarstvo 

zaštite okoliša i prirode. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja s odgovorima i obrazloženjima na 

dostavljene prijedloge i primjedbe u toku ponovne javne rasprave dani su u točki 5.3. ovog izvješća. 

 

Slivno, 1. kolovoza 2016. 
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5.1. Podaci iz objave javne rasprave5.1. Podaci iz objave javne rasprave5.1. Podaci iz objave javne rasprave5.1. Podaci iz objave javne rasprave    

JAVNA RASPRAVA 

o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Slivno 

 

1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Slivno (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana). 

2. Početak javnog uvida je 11. srpnja 2016. godine, a završetak 25. srpnja 2016. godine. 

3. Javni uvid u tekstualni i grafički dio Prijedloga Plana, moguć je u prostoriji vijećnice, u Općini 

Slivno, Podgradina 41, Opuzen, svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 12,00 sati. 

4. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se dana 18. srpnja 2016. godine u prostoriji 

vijećnice, u Općini Slivno, Podgradina 41, Opuzen, s početkom u 10,00 sati.   

5. Prijedlog Plana biti će objavljen i na internetskoj stranici Općine Slivno. 

6. Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave: 

a. upisati u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Plana ili 

b. uputiti u pisanom obliku na adresu: Općina Slivno, Podgradina 41, 20355 Slivno, i to 

zaključno do 25. srpnja 2016. godine. 

7. Nadležna tijela dostavljaju pisano očitovanje na Prijedlog Plana na gore navedenu adresu 

zaključno do 25. srpnja 2016. godine. Ukoliko do određenog roka ne dostave pisana 

očitovanja, smatrat će se da nemaju primjedbi. 

8. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u utvrđenom roku i nisu čitko napisani s imenom i 

prezimenom te adresom pošiljatelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 

9. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Slivno, 

Podgradina 41, 20355 Opuzen, na broj telefona 020-671-295 ili putem e-maila info@opcina-

slivno.hr. 
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5.2. 5.2. 5.2. 5.2. popis sudionika u javnoj rapopis sudionika u javnoj rapopis sudionika u javnoj rapopis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom spravi koji su pozvani posebnom spravi koji su pozvani posebnom spravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnojobavijesti o javnojobavijesti o javnojobavijesti o javnoj    

raspraviraspraviraspraviraspravi    

• Ministarstvo gospodarstva, Uprava za energetiku i rudarstvo 

• Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije 

• Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode 

• Državni ured za upravljanje državnom imovinom 

• Županijski zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije 

• Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 

• Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju 

• Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode 

• Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i 

energetiku 

• Hrvatske ceste d.o.o. 

• Hrvatske ceste, Ispostava Dubrovnik 

• Županijska uprava za ceste Dubrovačko-neretvanske županije 

• Hrvatske šume d.o.o., Direkcija Zagreb 

 

5.3. 5.3. 5.3. 5.3. popis sudionikapopis sudionikapopis sudionikapopis sudionika    u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlogu javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlogu javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlogu javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog    

prostornog plana prihvaćeniprostornog plana prihvaćeniprostornog plana prihvaćeniprostornog plana prihvaćeni, djelomično, djelomično, djelomično, djelomično    prihvaćeni ili nisu prihvaćeni te razlog prihvaćeni ili nisu prihvaćeni te razlog prihvaćeni ili nisu prihvaćeni te razlog prihvaćeni ili nisu prihvaćeni te razlog 

neprihvaćanjaneprihvaćanjaneprihvaćanjaneprihvaćanja    

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 

Uprava za zaštitu prirode 

Radnička cesta 80 

10000 Zagreb 

• Mišljenje: 

 Plan je izrađen u skladu sa zahtjevima iz područja zaštite prirode. 

 

Hrvatske šume d.o.o. 

Kneza Branimira 1 

10000 Zagreb 

• Mišljenje: 

 Nema primjedbi. 

 

Hrvatske ceste d.o.o. 

Vončinina 3 

10000 Zagreb 

• Mišljenje 

 Nema primjedbi. 
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5.5.5.5.4444....    Akti vezani uz javnu raspravuAkti vezani uz javnu raspravuAkti vezani uz javnu raspravuAkti vezani uz javnu raspravu    

5.4.1. Zaključak načelnika o utvrđivanju prijedloga plana za javnu raspravu5.4.1. Zaključak načelnika o utvrđivanju prijedloga plana za javnu raspravu5.4.1. Zaključak načelnika o utvrđivanju prijedloga plana za javnu raspravu5.4.1. Zaključak načelnika o utvrđivanju prijedloga plana za javnu raspravu    
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5.4.2. Objava javne rasprave na internetskoj stranici jedinice lokalne uprave5.4.2. Objava javne rasprave na internetskoj stranici jedinice lokalne uprave5.4.2. Objava javne rasprave na internetskoj stranici jedinice lokalne uprave5.4.2. Objava javne rasprave na internetskoj stranici jedinice lokalne uprave    

 
5.4.3. Objava javne rasprave u Informacijskom sustavu prostornoga u5.4.3. Objava javne rasprave u Informacijskom sustavu prostornoga u5.4.3. Objava javne rasprave u Informacijskom sustavu prostornoga u5.4.3. Objava javne rasprave u Informacijskom sustavu prostornoga uređenjaređenjaređenjaređenja    
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5.4.4. Objava javne rasprave u javnom glasilu5.4.4. Objava javne rasprave u javnom glasilu5.4.4. Objava javne rasprave u javnom glasilu5.4.4. Objava javne rasprave u javnom glasilu    
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5.4.5. Zapisnik s javne rasprave5.4.5. Zapisnik s javne rasprave5.4.5. Zapisnik s javne rasprave5.4.5. Zapisnik s javne rasprave    
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5.4.6. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe5.4.6. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe5.4.6. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe5.4.6. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe    
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5.4.7. Dostavnice5.4.7. Dostavnice5.4.7. Dostavnice5.4.7. Dostavnice    
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5.4.5.4.5.4.5.4.8888. . . . ZZZZaključak načelnika o utvrđivanju konaključak načelnika o utvrđivanju konaključak načelnika o utvrđivanju konaključak načelnika o utvrđivanju konačnog prijedlogaačnog prijedlogaačnog prijedlogaačnog prijedloga    

 


