
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13., 65/17.,  

39/19. i 98/19.), te Zaključka Načelnika Općine Marčana o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana 

uređenja Ugostiteljsko-turističkog područja Artići u Dugoj Uvali za javnu raspravu KLASA: 350-

03/21-01/01, URBROJ: 2163-26-2-23-25 od 28. veljače 2023. godine, Upravni odjel za prostorno 

planiranje, zaštitu okoliša, komunalno gospodarstvo i izgradnju Općine Marčana dana 28. veljače 

2023. godine,  objavljuje  
 

JAVNU RASPRAVU 
o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 

 Ugostiteljsko-turističkog područja Artići u Dugoj Uvali  
 

1. Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko-turističkog područja Artići 

u Dugoj Uvali (dalje u tekstu: UPU Artići) provest će se od 13. ožujka 2023. godine do 11. travnja 

2023.  godine.  

2. Javni uvid u prijedlog UPU Artići iz točke 1. ove Objave može se izvršiti: 

-  u hodniku na drugom katu zgrade Općine Marčana u Marčani 158 u vremenu od  13. ožujka 2023. 

godine do 11. travnja 2023.  godine, i to: ponedjeljkom i  četvrtkom  od 8,30 do 11,30 sati i utorkom 

od 14,00 do 17,00 sati, 

- na web stranici  Općine Marčana: www.marcana.hr, 

-u informacijskom sustavu prostornog uređenja. 

3. Javno izlaganje o prijedlogu UPU Artići održat će se za predstavnike javnopravnih tijela i sve 

zainteresirane građane i pravne osobe u vijećnici Općine Marčana na I. katu zgrade  u Marčani, 

Marčana 158 dana 04. travnja 2023. godine s početkom u 17,00 sati. 

4.  Građani, udruge i drugi sudionici, osim javnopravnih tijela, sudjeluju u javnoj raspravi na način da: 

- imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog UPU Artići, 

- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno 

odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, 

- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, 

- upućuju nositelju izrade  pisane prijedloge i primjedbe na prijedlog UPU Artići do 11. travnja 

2023. godine. 

5. Javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima koja su dala ili trebala dati zahtjeve za izradu 

UPU Artići iz područja svog djelokruga, dostavit će se posebna obavijest o  javnoj raspravi, a ta 

javnopravna tijela u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno 

mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan. Mišljenje 

na prijedlog UPU Artići je potrebno dostaviti do zaključno 11. travnja 2023. godine na način određen 

točkom 6. ove Objave, a u suprotnom će se smatrati da je mišljenje dano odnosno da je prijedlog UPU 

Artići izrađen u skladu s danim zahtjevima, posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja 

na isti. Osim navedenog, predstavnici javnopravnih tijela mogu za vrijeme javnog izlaganja dati 

primjedbe/prijedloge/mišljenja u zapisnik kao i postavljati pitanja na koja će usmeno odgovoriti osobe 

koje vode javno izlaganje. 

6. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog UPU Artići mogu se dostaviti 

nositelju izrade UPU Artići  Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša, komunalno 

gospodarstvo i izgradnju Općine Marčana (adresa:Marčana 158, 52207 Barban) do zaključno 11. 

travnja 2023. godine. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne 

budu čitko napisani, ne  moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. 

 

KLASA: 350-03/21-01/01 

URBROJ: 2163-26-6-23-26 

Marčana, 28. veljače 2023. 

SLUŽBENIK KOJI PRIVREMENO 
OBAVLJA POSLOVE PROČELNIKA 

Zlatko Cetina,v.r. 
 

 


