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Sukladno člancima 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 
98/19) i zaključku iz Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 
Pais (KLASA: 350-01/19-01/122, URBROJ: 2128/01-03-21-47 ) Gradonačelnik Grada Hvara 
objavljuje 

 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU 

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PAIS  

 

1) Zbog formalnog propusta učinjenog prilikom objave ponovne javne rasprave o prijedlogu 
Urbanističkog plana uređenja Pais ponovno će se provesti ponovna javna rasprava.  

2) Ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja (UPU) Pais trajat će od 26. 
travnja do 3. svibnja 2021. godine (8 dana). 

3) Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave prijedlog UPU-a Pais bit će izložen na javni uvid u 
prostorijama Odsjeka za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu 
okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, u 
Hvaru, Ulica Vicka Butorovića 4, svaki radni dan od 9 do 13 sati. Isti dokument će biti objavljen 
i na mrežnoj stranici Grada Hvara (www.hvar.hr). 

4) Javno izlaganje o prijedlogu UPU-a Pais održat će se dana 29. travnja 2021. (četvrtak) u 
galeriji Arsenala na Trgu Sv. Stjepana 43 u Hvaru, u 11 sati. 

5) Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na prijedlog UPU-a Pais mogu se dati za vrijeme trajanja 
ponovne javne rasprave, zaključno do 3. svibnja 2021. godine. 

6) Sudionici mogu sudjelovati u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u 
prijedlog UPU-a, mogu postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, 
mogu dati primjedbe i prijedloge u zapisnik na javnom izlaganju ili mogu uputiti nositelju izrade 
pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi. 

7) Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni prijedlog prostornog plana u ponovnoj 
javnoj raspravi mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su 
izmijenjeni u odnosu na prvi prijedlog. 

8) Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s 
adresom podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu Grad Hvar, Odsjek za 
komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša ,europske fondove i 
javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, ul. Milana Kukurina 2, 21450 Hvar 
ili putem e-pošte na adresu urbanizam@hvar.hr. Prijedlozi koji nisu čitko potpisani, koji su 
zaprimljeni nakon roka ili koji se ne odnose na predmet plana neće se uzeti u obzir prilikom 
pripreme izvješća o ponovnoj javnoj raspravi. 

GRADONAČELNIK 

Rikardo Novak 


