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1. UVOD 

 
Temeljem članka 94. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 65/17., 
114/18., 39/19. i 98/19.), Grad Vrgorac, kao nositelj izrade plana, provela je javnu raspravu o 
Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela Vrgorca.  
Zaključak o utvrđivanju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela 
Vrgorca za javnu raspravu utvrdio je gradonačelnik Grada Vrgorca. 
Prijedlog plana sadržavao je tekstualni i grafički dio, te njegovo obrazloženje i sažetak za 
javnost.  
Javna rasprava objavljena je u dnevnom tisku „Slobodna Dalmacija“ dana 02.09.2020., te na 
mrežnim stranicama Ministarstva i Grada Vrgorca.  
Javni uvid o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela 
Vrgorca trajao je od 07. rujna do 15. rujna 2020. godine. Javno izlaganje održano je 14. rujna 
2020. godine u prostorijama Grada Vrgorca (mala vijećnica), s početkom u 10 sati. O javnom 
izlaganju nositelj izrade vodio je zapisnik. 
 
Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog plana zaprimljeni su tijekom javne rasprave u 
pisanom obliku dostavom nositelju izrade. 
 
U skladu sa člankom 102. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 
65/17.,114/18., 39/19. i 98/19.) odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade obradio je sva 
pristigla mišljenja, prijedloge i primjedbe koje su sudionici u javnoj raspravi dostavili u roku, te 
pripremio ovo Izvješće o javnoj raspravi. 
 
 
 
 



2. ZAKLjUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA PLANA ZA JAVNU RASPRAVU 





3. OBJAVA JAVNE RASPRAVE 











4. POSEBNA OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI 

















5. ZAPISNIK O JAVNOM IZLAGANJU 







6. MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI

Nositelju izrade, tijekom javne rasprave, nije pristiglo ni jedno mišljenje/prijedlog/primjedba 
građana. 

U nastavku su navedena mišljenja tijela s javnim ovlastima koji su dali svoje mišljenje u proceduri 
javnog uvida i čije su sugestije i primjedbe prihvaćene.



Zahtjevi i suglasnosti javnopravnih tijela: 
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