
                          
 

 REPUBLIKA HRVATSKA 

 SPLITSKO- DALMATINSKA ŽUPANIJA                 

 OPĆINA LOKVIČIĆI                                              

 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                                                                                                                                     

                      
KLASA: 350-01/23-01/1                                                                                                                                              

URBROJ: 2181-29-3-23-2                                               

Lokvičići, 10.3.2023. godine 

 

 

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (N.N. br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 

98/19) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Lokvičići, nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel Općine Lokvičići objavljuje  

 

 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU O  

 PRIJEDLOGU IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE 

LOKVIČIĆI 

 

 

1. PONOVNA JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Izmjene i dopune Prostornog plana 

uređenja Općine Lokvičići (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune PPUO Lokvičići) održati će 

se u trajanju od 8 kalendarskih dana i to od 17.3.2023. do 24.3.2023. godine.  

 

2. Prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Lokvičići sadrži tekstualni i grafički dio plana te sažetak 

za javnost.  

 

3. Tijekom trajanja ponovne Javne rasprave, Prijedlog Izmjena i dopuna PPUO bit će izložen 

javnom uvidu u prostorijama Općine Lokvičići svakog radnog dana (osim subote i nedjelje) 

od 10:00 do 12:00 sati te će bit objavljen i na web stranicama Općine Lokvičići: 

https://www.lokvicici.hr/.  

 

4. Javno izlaganje Prijedloga izmjene i dopune PPUO Lokvičići održati će se 17. 3. 2023. 

godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Općine Lokvičići.  

 

5. Primjedbe i prijedlozi, te očitovanja na Prijedlog izmjene i dopune PPUO Lokvičići mogu 

se davati tijekom trajanja ponovne Javne rasprave, zaključno s datumom 24. 3. 2023. 

godine.  

 

6. Način sudjelovanja sudionika u ponovnoj Javnoj raspravi:  



1. Državna tijela, pravne osobe s javnim ovlastima i tijela jedinica lokalne i područne 

(regionalne ) samouprave dostavljaju očitovanje u pisanom obliku nositelju izrade – 

Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lokvičići, Krista Kralja 1, Lokvičići, 21 263 

Krivodol, najkasnije do 24. 3. 2023. godine, ili na javnom izlaganju.  

 

 

2. Građani i udruge :  

- Davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju. 

- Davanjem primjedbi i prijedloga u pisanom obliku na adresu: Jedinstveni upravni 

odjel općine Lokvičići, Krista Kralja 1, Lokvičići, 21 263 Krivodol, najkasnije do 

24. 3. 2023 godine.  

 

7. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom 

i prezimenom uz adresu podnositelja, kao i prijedlozi i primjedbe koji se ne odnose na 

predmet izrada Izmjene i dopune PPUO Lokvičići, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o 

javnoj raspravi.  

 

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. 

   

 

    

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 

 

    Anamarija Kutleša   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


