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5555. . . . IZVJEŠĆE O IZVJEŠĆE O IZVJEŠĆE O IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVIJAVNOJ RASPRAVIJAVNOJ RASPRAVIJAVNOJ RASPRAVI    

U postupku izrade Izmjena i dopuna DPU II. faze poslovne zone Opuzen (u daljnjem tekstu: Plan), 

provedena je javna rasprava o prijedlogu Plana. Javni uvid u prijedlog Plana trajao je od 14. ožujka 

2016. do 29. ožujka 2016. godine a javno izlaganje održano je 21. ožujka 2016. Javna rasprava o 

prijedlogu Plana objavljena je u Slobodnoj Dalmaciji dana 6. ožujka 2016. godine, na mrežnim 

stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (3. ožujka 2016.) i na mrežnim 

stranicama Grada Opuzena (3. ožujka 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 a u utvrđenom roku za dostavu zaprimljena 

je jedna primjedba. U utvrđenom roku za dostavu mišljenja iz čl. 101. Zakona o prostornom 

uređenju pristiglo je pet mišljenja javnopravnih tijela. 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. 

 

Opuzen, 11. travnja 2016. 
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5.1. Podaci iz objave javne 5.1. Podaci iz objave javne 5.1. Podaci iz objave javne 5.1. Podaci iz objave javne raspraveraspraveraspraverasprave    

 

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", 153/13) i Zaključka 

Gradonačelnika Grada Opuzena,  Klasa: 350-05/15-01/01, Urbroj: 2148/03-16-5 od 03. ožujka 

2016. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Opuzena objavljuje Javnu raspravu o prijedlogu 

Izmjena i dopuna DPU II. faze Poslovne zone Opuzen 

 

1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna DPU II. faze Poslovne zone 

Opuzen (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana). 

2. Početak javnog uvida je 14. ožujka 2016. godine, a završetak 29. ožujka 2016. godine. 

3. Javni uvid u tekstualni i grafički dio Prijedloga Plana, moguć je u prostorijama Grada 

Opuzena, Trg kralja Tomislava 1, Opuzen, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 13,00 

sati. 

4. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se dana 21. ožujka 2016. godine u Gradskoj 

vijećnici, u Gradu Opuzenu, Trg Kralja Tomislava 1, Opuzen, s početkom u 9,00 sati.   

5. Prijedlog Plana bit će objavljen i na internetskoj stranici Grada Opuzena, www.opuzen.hr 

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: Grad Opuzen, Trg kralja Tomislava 1, 20355 

Opuzen, i to zaključno s  29. ožujka 2016. godine. 

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

zaključno do 29. ožujka 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 Grada Opuzena, 

Trg kralja Tomislava 1, Opuzen, na broj telefona 020-671-139 ili putem e-maila 

opuzen@opuzen.hr. 

 

          Pročelnica 

         Nikolina Mrdalj, dipl.iur.,v.r. 
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5.2. 5.2. 5.2. 5.2. PPPPopis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspraviopis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspraviopis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspraviopis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspravi    

• Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku 

• Ministarstvo zaštite okoliša i prirode - Uprava za zaštitu prirode 

• Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije 

• Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije 

• Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine, graditeljstvo i 

zaštitu okoliša, Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša 

• Ministarstvo obrane, Ured za obranu Dubrovnik 

• Državni ured za upravljanje državnom imovinom 

• Državni zavod za zaštitu prirode 

• Agencija za zaštitu okoliša 

• Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Dubrovnik 

• HAKOM – Hrvatska agencija za mrežne djelatnosti 

• Državna uprava za zaštitu i spašavanje 

• Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Dubrovačko-neretvanska, Služba upravnih i 

inspekcijskih poslova 

• Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova Split 

• Hrvatske vode, vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Neretva-Korčula" 

• Čistoća Opuzen d.o.o. 

• Odvodnja Opuzen d.o.o. 

• Vodovod Opuzen d.o.o. 

• Hrvatska elektroprivreda, Distribucijsko područje Metković 

• Hrvatska elektroprivreda, Operator prijenosnog sustava, Prijenosno područje Split 

• Hrvatske šume, Uprava šuma Split, Šumarija Dubrovnik 

• Hrvatske ceste, Ispostava Dubrovnik 

• Županijska uprava za ceste 

• Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije 

• Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 

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

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

• Županija Dubrovačko-neretvanska, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i šport 

• Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području 

Dubrovačko-neretvanske županije 

• Županijska lučka uprava Dubrovnik 
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5.3. P5.3. P5.3. P5.3. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog opis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog opis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog opis sudionika u 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 neprihvaćanjaprihvaćeni ili nisu prihvaćeni te razlog neprihvaćanjaprihvaćeni ili nisu prihvaćeni te razlog neprihvaćanjaprihvaćeni ili nisu prihvaćeni te razlog neprihvaćanja    
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5.5.5.5.4444. Akti vezani . Akti vezani . Akti vezani . Akti vezani uz javnu raspravuuz javnu raspravuuz javnu raspravuuz 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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5.5.5.5.4444....2222. . . . Objava javne rasprave na internetskoj stranici jedinice lokalne upraveObjava javne rasprave na internetskoj stranici jedinice lokalne upraveObjava javne rasprave na internetskoj stranici jedinice lokalne upraveObjava javne rasprave na internetskoj stranici jedinice lokalne uprave    
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5.5.5.5.4444....3.3.3.3.    Objava javne rasprave u Informacijskom sustavuObjava javne rasprave u Informacijskom sustavuObjava javne rasprave u Informacijskom sustavuObjava javne rasprave u Informacijskom sustavu    prostornoga uređenjaprostornoga uređenjaprostornoga uređenjaprostornoga uređenja    

 
 

5.5.5.5.4444....4444. . . . Objava javne rasprave u javnom glasiluObjava javne rasprave u javnom glasiluObjava javne rasprave u javnom glasiluObjava javne rasprave u javnom glasilu    
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5.5.5.5.4444....5555. . . . Zapisnik s javne raspraveZapisnik s javne raspraveZapisnik s javne raspraveZapisnik s javne rasprave    
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5.5.5.5.4444....6666. . . . Mišljenja, pMišljenja, pMišljenja, pMišljenja, prijedlozi i prijedlozi i prijedlozi i prijedlozi i primjedberimjedberimjedberimjedbe    
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