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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
I
Na temelju članka 84. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 76/07 i
38/09), razmatrajući Izvješće o javnoj raspravi Klase: 350-02/06-01/31, Urbroj: 2144/02-01/01-11-535
od 27. siječnja 2011. godine i Nacrt prijedloga Prostornog plana uređenja Općine Raša, Načelnik
Općine Raša dana 28. siječnja 2011. godine donosi
Z A K LJ U Č A K
1. Utvrđuje se Prijedlog Prostornog plana uređenja Općine Raša (u daljnjem tekstu: Prijedlog
Plana) i upućuje se na ponovnu javnu raspravu.
2. Javna rasprava objavit će se u "Službenim novinama Općine Raša" i "Glasu Istre", na
službenim Internet stranicama Općine Raša www.rasa.hr, putem Radio Labina i pomoću plakata.
3. Javni uvid u Prijedlog Plana traje 30 dana.
4. Prijedlog Plana izložit će se na javni uvid od 10. veljače 2011. godine do 11. ožujka 2011.
godine i to:
- u prostorijama Općine Raša, Trg Gustavo Pulitzer Finali broj 2, Raša, radnim danom u
vremenu od 1100 do 1500 sati, a utorkom u vremenu od 1100 do 1800 sati,
- u prostorijama Doma u Koromačnu, Koromačno bb, utorkom u vremenu od 1100 do 1800 sati.
5. Javno izlaganje Prijedloga Plana za nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave i osobe određene posebnim propisima koja su dala zahtjeve (podaci,
planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga
održat će se 21. veljače 2011. godine (ponedjeljak) s početkom u 12 00 sati u Vijećnici Općine Raša,
Trg Gustavo Pulitzer Finali broj 2, Raša.
6. Javno izlaganje Prijedloga Plana za građanstvo održat će se prema slijedećem rasporedu:
- dana 24. veljače 2011. godine (četvrtak) s početkom u 1800 sati u prostorijama RKUD-a
Raša,
- dana 03. ožujka 2011. godine (četvrtak) s početkom u 1800 sati u prostorijama bivše kino
dvorane u Koromačnu.
7. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se dostavljati do
zaključno 11. ožujka 2011. godine (petak) na adresu Općina Raša, Jedinstveni upravni odjel, Trg
Gustavo Pulitzer Finali broj 2, 52223 Raša. Novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog
prostornog plana mogu se podnositi samo u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi
iznesenih u prvoj javnoj raspravi.
8. Nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel dostavlja i posebnu pisanu obavijest o ponovnoj
javnoj raspravi nadležnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i
osobama određenim posebnim propisima koja su dala zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani
dokumenti) za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga.
9. Ako u roku iz točke 7. ovog zaključka nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave i osobe određenim posebnim propisima ne dostave pisano očitovanje na
Prijedlog Plana, smatrat će se da nemaju primjedbi.
10. Građani i udruge sudjeluju u ponovnoj javnoj raspravi na način da:
- imaju pravo pristup na javni uvid u Prijedlog Plana,
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, usmeno ili u
pisanom obliku prema zahtjevu sudionika javne rasprave,
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-

mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana,

-

daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
upućuju pisane prijedloge i primjedbe Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Raša
upućuju pisane prijedloge i primjedbe u roku iz točke 7. ovog zaključka.

11. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko
napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.
12. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 022-05/11-01/4
Urbroj: 2144/02-01/01-11-5
Raša, 28. siječanj 2011.
Općinski načelnik
Josip Knapić,v.r.

AKTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
I
Na temelju članka 86. i 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07 i
38/09) i Zaključka Načelnika Općine Raša Klase: 022-05/11-01/4, Urbroj: 2144/02-01/01-11-5 od
28. siječnja 2011. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Raša objavljuje
PONOVNU JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE RAŠA
1. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Prostornog plana uređenja Općine Raša održat će se u
razdoblju od 10. veljače 2011. godine do 11. ožujka 2011. godine.
2. Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave Prijedlog Prostornog plana uređenja Općine Raša bit će
izložen na javni uvid:
- u prostorijama Općine Raša, Trg Gustavo Pulitzer Finali broj 2, Raša, radnim danom u
vremenu od 1100 do 1500 sati, a utorkom u vremenu od 1100 do 1800 sati,
- u prostorijama Doma u Koromačnu, Koromačno bb, utorkom u vremenu od 1100 do 1800 sati.
3. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Prostornog plana uređenja Općine Raša
održat će se prema slijedećem rasporedu:
- dana 24. veljače 2011. godine (četvrtak) s početkom u 1800 sati u prostorijama RKUD-a Raša,
- dana 03. ožujka 2011. godine (četvrtak) s početkom u 1800 sati u prostorijama bivše kino
dvorane u Koromačnu.
4. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Prostornog plana uređenja Općine
Raša mogu se dostavljati do zaključno 11. ožujka 2011. godine (petak) na adresu: Općina Raša,
Jedinstveni upravni odjel, Trg Gustavo Pulitzer Finali broj 2, 52223 Raša. Novi prijedlozi i primjedbe na
izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u svezi s izmjenama povodom
prihvaćenih primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi.
5. Način sudjelovanja sudionika u ponovnoj javnoj raspravi sukladno članku 90. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji je slijedeći:
- Nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i osobe određene
posebnim propisima koja su dala zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti)
za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga, dostavljaju svoja pisana očitovanja,
primjedbe i prijedloge do roka iz točke 4. ove objave. U protivnom smatrat će se da nemaju
primjedbi.
- Građani i udruge sudjeluju u ponovnoj javnoj raspravi na način da:
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imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Plana,

postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, usmeno ili u
pisanom obliku prema zahtjevu sudionika javne rasprave,
o mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana,
o daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
o upućuju pisane prijedloge i primjedbe u roku iz točke 4. ove objave.
6. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani,
neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.
o

Jedinstveni upravni odjel
Općine Raša
KLASA:350-02/06-01/31
URBROJ:2144/02-01/01-11-537
Raša, 28.siječnja 2011.
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