
   

  

 Na temelju  članka 95. stavaka 2. Zakona o prostornom ureĎenju („Narodne Novine“, broj 

153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19))  članka 40. Statuta Grada Vodica „Službeni glasnik Grada 

Vodica“ 02/18, 03/18, 08/18 i 02/20) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne Novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 

19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), Gradonačelnica Grada Vodica, dana 05. listopada 2020. godine 

donosi: 

 

ZAKLJUČAK 

o utvrĎivanju Prijedloga  

Urbanističkog plana ureĎenja ugostiteljsko-turističke zone Donja Srima 

 

 1. UtvrĎuje se Prijedlog Urbanističkog plana ureĎenja ugostiteljsko-turističke zone Donja 

Srima (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana), izraĎen od „ARCHING“-projektiranje & inženjering iz 

Splita, T.D. 5/20, iz rujna 2020. godine., koji „Prijedlog Plana“ se upućuje se javnu raspravu. 

 

 2. Javna rasprava objavit će se u Slobodnoj Dalmaciji,  na mrežnim stranicama Ministarstva 

graditeljstva i prostornog ureĎenja, na mrežnim stranicama Grada Vodica, u „Službenom glasniku 

Grada Vodica“ i na oglasnoj ploči Grada Vodica. 

 

 3. Prijedlog Plana izložit će se na javni uvid od 14. listopada do 12. studenog  2020. godine, u 

dvorani za sastanke  Grad Vodice, Ive Čače 8,  svakog radnog dana od 08:00 – 14:00, u trajanju od 30 

dana.  

 
 4. U vrijeme trajanja javnog uvida,  Prijedlog Plana bit će objavljen na mrežnoj stranici  Grada 

Vodica.  

 5. Javno izlaganje o prijedlogu Plana  održat će se dana 20. listopada 2020. godine u 12,00 sati 

u dvorani za sastanke Grada Vodica, Ive Čače 8. 

 6. Prijedloge i primjedbe o prijedlogu Plana mogu se predložiti usmeno i na zapisnik tijekom 

javnog izlaganja, te se iste mogu uputiti u pisanom obliku nositelju izrade Upravnom odjelu za 

gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje, Grada Vodica, Ive Čače 8, do zaključno utorka 10. 

studenog 2020. godine. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, 

ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. 

 7. Nositelj izrade Upravni odjel za gospodarstvo, imovinu i prostorno ureĎenje Grada Vodica, 

dostavlja i posebnu pisanu obavijest javnopravnim tijelima koja su dala ili trebala dati zahtjeve za 

izradu prostornog plana, susjednim gradovima i općinama, Vijećima mjesnih odbora u obuhvatu 

plana. 

 8. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Grada Vodica“ i na oglasnoj ploči Grada.  

 

KLASA: 350-02/19-01/30 

URBROJ: 2182/04-05/02-20-15 

Vodice, 05. listopada 2020.  

               Gradonačelnica: 

                                Nelka Tomić, dr. med., v.r. 

 

 

 


