
III. IZMJENE I DOPUNE UPU ZONA LUKE POSEBNE NAMJENE - MARINA S
BRODOGRADILIŠTEM I S TIM POVEZANIH IZMJENA I DOPUNA PPUO TISNO

Izvješće o javnoj raspravi

U postupku izrade III. izmjena i dopuna UPU zona luke posebne namjene - marina s brodogradilištem i s tim
povezanih izmjena i dopuna PPUO Tisno (u daljnjem tekstu: Plan), provedena je javna rasprava o prijedlogu
Plana. Javni uvid u prijedlog Plana trajao je od 21. listopada 2021. do 4. studenog 2021., a javno izlaganje
održano je 29. listopada 2021. godine. Javna rasprava o prijedlogu Plana objavljena je u “Slobodnoj
Dalmaciji” dana 8. listopada 2021. godine, te na internetskoj stranici Ministarstva prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine i na internetskoj stranici Općine Tisno 7. listopada 2021. godine.

Popis javnopravnih tijela kojima je upućena posebna obavijest o javnoj raspravi nalazi se u točki 2. ovog
izvješća.

U knjizi primjedbi nije bilo upisanih primjedbi, a u utvrđenom roku za dostavu nije dostavljena niti jedna
primjedba. U utvrđenom roku za dostavu mišljenja iz čl. 101. Zakona o prostornom uređenju pristigla su dva
mišljenja: Hrvatskih voda i HAKOM-a. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja s odgovorima i obrazloženjima na
dostavljene prijedloge i primjedbe u tijeku javne rasprave dani su u točki 3. ovog izvješća.

Tisno, 29. studenog 2021. godine

Sadržaj izvješća
1. Podaci iz objave javne rasprave
2. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspravi
3. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog plana prihvaćeni,

djelomično prihvaćeni ili nisu prihvaćeni, te razlog neprihvaćanja
4. Akti vezani uz javnu raspravu

4.1. Zaključak načelnika o utvrđivanju prijedloga plana za javnu raspravu
4.2. Objava javne rasprave na internetskim stranicama Općine i Ministarstva te u javnom glasilu
4.3. Zapisnik s javnog izlaganja
4.4. Dokaz o dostavi posebnog poziva
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