
REPUBLIKA HRVATSKA 
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA TRPANJ 
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
 
Klasa: 350-05/11-01/06 
Urbroj: 2117-07/13-07 
 
Trpanj, 04. studenog 2015. 
 
Temeljem članka 188. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13), članka 
84. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br.76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 
50/12, 55/12 i 80/13) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Trpanj o utvrđenju Prijedloga 
1. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trpanj za javnu raspravu, Klasa: 351-
01/15-01/06 Urbroj:2117/07-01/01-15-4 od 29.listopada 2015.godine, Jedinstveni upravni 
odjel Općine Trpanj, kao nositelj izrade, objavljuje 
 
          JAVNU RASPRAVU 
           o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trpanj 
 
1. Javni uvid provest će se u trajanju od 15. dana, počevši od 07. prosinca do 21. prosinca 
2015.godine. 
 
2. Javno izlaganje održat će se u utorak, 08. prosinca 2015.godine, u dvorani Osnovne škole u 
Trpnju, Ul. Kralja Tomislava 41, s početkom u 15:30 sati. 
 
3. Zainteresirane osobe mogu izvršiti uvid u Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Trpanj (u daljem tekstu:Prijedlog Plana), u prostorijama Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Trpanj, Ul. Kralja Tomislava 41, Trpanj, svakim radnim danom u 
vremenu od 08,30 do 10,30 sati, u periodu trajanja javnog uvida. 
 
4. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Trpanj izrađuju se temeljem „Odluke o 
izradi 1. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Trpanj 
(Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 01/09)“ (Službeni glasnik 
Dubrovačko-neretvanske županije broj 10/13), te će se u javnoj raspravi razmatrati isključivo 
očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji će se odnositi na isto. 
 
5. Očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog Plana podnose se:  
- upisom u knjigu primjedbi u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Trpanj,  
- upisom u zapisnik o javnom izlaganju,  
- dostavom putem pošte na adresu: Općina Trpanj, Kralja Tomislava 41, 20240 Trpanj. 
 
6. Krajnji rok dostave očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog Plana je 21. 
prosinca 2015.godine, a očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe, koji budu dostavljeni 
nakon 21. prosinca 2015.godine ili budu napisani nečitko bez naziva, imena, prezimena, 
potpisa ili adrese neće se razmatrati. 
      
         Pročelnica 
        Nada Ivanković, dipl. iur. 
 



 


