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JASENICE- Nositelj izrade Plana 
.o.o. Zagreb - stručni izrađivač Plana 

ka 102. i 103. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) nositelj izrade 
Jasenice i stručni izrađivač Plana ARHEO d.o.o. Zagreb sačinili su 

IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE 

O Prijedlogu 

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
ASA NASELJA MASLENICA- ISTOK (l, R3) - (UPU 12) 

rostomom uređenju (NN 153/13), te provedene javne rasprave o 
-::e::-..isoo(og plana uređenja obalnog pojasa naselja Maselnica - istok (L, R3) -

:žavanja javnog izlaganja objavljeno je u Zadarskom listu (26.07.2017.), 
"""'~rstva graditeljstva i prostornog uređenja (www.mgipu.hr) i na web 

~c.c:..nu·"' (www.jasenice.hr). 

a. a trajala je od 03. kolovoza 2017. godine do 04. rujna 2017. godine. 
"jedlog Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa naselja Maselnica 

3) - (UPU 11) u vrijeme trajanja javne rasprave, mogao se izvršiti u 
r.;ećn ice Općine Jasenice na adresi P. Zoranića 61, 23 243 Jasenice, svakog 

od 08:00 do 11 :OO sati. 

"jedlog Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa naselja Maselnica -
R3) - (UPU 11) mogao se izvršiti i na službenoj web stranici Općine Jasenice 

_- senice.hr. 

izJaganje o Prijedlogu Plana održano je 24. koloviza 2017. godine (četvrtak) u 
sati u velikoj Vijećnici Općine Jasenice. 

a. e predmetnog Plana dostavio je pozive prema članku 97. Zakona o prostornom 
153/13) te Odluci o izradi predmetnog Plana. 

·ci stručnog izrađivača predmetnog plana ARHEO d.o.o. Zagreb,. Aron Varga, 
- . a . - odgovorni voditelj izrade Plana, te stručni suradnik Patrik Filaković , 

- . rometa prezentirali su Prijedlog predmetnog Plana. 



javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana enja obalnog pojasa naselja 
- istok (L, R3)- (UPU 11) vođen je Zapisnik {u P ·1og }. 

anje završeno je u 10:30 sati. 

om roku pristigle su dvije (2) pisane primjedbe na predmetni Plan. U knjigu 
t-"-'~'------ -- upisana niti jedna primjedba na predmetni Plan. Obrađene primjedbe sastavni 

izvješća i nalaze se u prilogu. 

ICE ARHEO d.o.o. 
Odgovorni voditelj izrade Plana 

općinskog načelnika o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja 
pojasa naselja Maselnica- istok (L, R3)- (UPU 11) za javnu raspravu 

~ ~ obavijest o održavanju javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana 
-- · obalnog pojasa naselja Maselnica- istok (L, R3)- (UPU 11 ), 

a. javne rasprave- web stranica Općina Jasenice 31.07.2017. (www.jasenice.hr) 
a. javne rasprave (Zadarski list, 26. srpnja 2017.) 

s javnog izlaganja 
· utnih na javnom izlaganju 

- --e e primjedbe 
· ... e primjedbe i dopisi 

jige primjedbi 

2 



POPIS PRISTIGLIH PRJMJEDB 

Primjedba 1: 
HEP-ODS d.o.o. 
Elektra Zadar 
Ulica kralja Dmitra Zvonimira 8 
23000 Zadar 
Dostavljaju zahtjeve za korekciju tekstualnog dijela plana u dijelu koji se tiče elektroopskrbe, 
a sve prema dopisu u prilogu. 
Primjedba nepotrebna. 
Tekst sadržan u Primjedbi već se nalazi u Odredbama predmetnog Plana. 

Primjedba 2: 
Ministarstvo unutarnjih poslova 
Policijska uprava Zadarska 
Služba upravnih i inspekcijskih poslova 
Dostavljaju zahtjeve za korekciju tekstualnog dijela plana u dijelu koji se tiće mjera zaštite od 
požara, a sve prema dopisu u prilogu. 
Primjedba nepotrebna. 
Tekst sadržan u Primjedbi već se nalazi u Odredbama predmetnog Plana. 



ZAPISNIK SA 

U TIJEKU JAVNE RASPRAVE, U POSTUPKU iL.n.l~"- ..,.....,.,....,ISTlČKOG PLANA UREĐENJA 

OBALNOG POJASA LENICA ISTOK 

ODRŽANOG 24. kolovoza 2017. g. U 

VELIKOJ VUEĆNICI OPĆINE JASENICE S POČETKOM U 10,00 SATI 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jasenice Leonardo Rončević pozdravlja nazočne, 

zahvaljuje se na odazivu, ukratko navodi razlog ovog postupka izrade Urbanističkog plana 

uređenja obalnog pojasa Maslen ica Istok te daje riječ predstavniku stručnog izrađivača tvrtke 

Arheo d.o.o. 

Predstavnik i zrađivača Arheo d.o.o. g. Aron Varga pojasnio je nazočnima kako je riječ o obvezi 

donošenja koju nameće općinski prostorni plan kao i zakon o prostornom uređenju. Na 

kartografskom prikazu detaljno pojašnjava značenja pojedinih oznaka i namjena pojedinih 

dijelova oba lnog pojasa. 

Nakon izlaganja nije bilo više pitanja te je javno izlaganje zaključeno. 

Dovršeno u 10:30 sati 

Zapisničar; 

' -
pročelnik JUO 

Le~čevii 


