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Pićan, 30. siječnja 2017. godine 
  

 

Temeljem članka 95. Stavak 2. Zakona o prostornom uređenja (Narodne novine 

153/13) i članka 40. Statuta Općine Pićan (Službene novine Općine Pićan br. 2/12), Općinski 

načelnik Općine Pićan, dana 30. siječnja 2017. godine, donio je 

  

ZAKLJUČAK o utvrđivanju  

Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan 

 

I. 

Utvrđuje se Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan i 

upućuje na ponovnu javnu raspravu. 

 

II. 

Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan koji se utvrđuje za 

ponovnu javnu raspravu sadrže tekstualni i grafički dio, obrazloženje i sažetak za javnost. 

 

III. 

Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan upućuju se na 

ponovnu javnu raspravu koja se sastoji od javnog uvida i javnog izlaganja. Oglas o ponovnoj 

javnoj raspravi objavit će se u dnevnom tisku, na web-stranicama Općine Pićan i Ministarstva 

graditeljstva i prostornog uređenja. 

IV. 

Javni uvid za Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan 

trajat će od 07. do 14. veljače 2017. te će se provesti  u prostorijama Općine Pićan. 

 

V. 

Javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Pićan održat će se dana 09. veljače 2017. godine u prostorijama Lovačkog doma Kukurini, 

Čehi 2d, sa početkom u 17,00 sati. 

 

 



  

VI. 

 Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu 

se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi 

prijedlog izmijenjeni i to  na mjestu uvida – u Knjigu primjedbi i prijedloga, pisanim putem na 

naslov: Općina Pićan, Pićan 40, Pićan ili u zapisnik u tijeku javnog izlaganja zaključno sa 14. 

veljače 2017. godine. 

 

VII. 

Za provođenje ovog Zaključka te poduzimanje svih drugih potrebnih radnji, sukladno 

Zakonu o prostornom uređenju, zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan. 

 

VIII. 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web-stranicama 

Općine Pićan. 

 

 

Načelnik Općine Pićan 

Ivan Franković, v.r. 


