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Općinski naĉelnik: 

 
67. 

Na temelju članka 83., stavka 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09) i 

Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja zona proizvodne i poslovne namjene  Finida, 

Brečevići i  Muntrilj, načelnik objavljuje 

   

PRETHODNU RASPRAVU 

u tijeku izrade Nacrta prijedloga Urbanističkog plana uređenja zona proizvodne i poslovne 

namjene Finida, Brečevići i Muntrilj 

  

Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te 

usuglašavanja interesa lokalne zajednice o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, 

uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu Plana te u svrhu provjere ugrađenih zahtjeva 

(podataka, planskih smjernica i druge dokumentacije), dostavljenih od nadležnih tijela i osoba iz 

članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09) te drugih sudionika 

određenih Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja zona proizvodne i poslovne namjene  

Finida, Brečevići i  Muntrilj   

Prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga Urbanističkog plana uređenja zona 

proizvodne i poslovne namjene Finida, Brečevići i Muntrilj održat će se 20.07.2011. u 12:00 sati 

u vijećnici Općine Tinjan u Tinjanu, Tinjan 2. 

U prethodnoj raspravi sudjeluju nadležna tijela i osobe iz članka 79. Zakona o prostornom 

uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09) te drugi sudionici određeni Odlukom o izradi 

Urbanističkog plana uređenja zona proizvodne i poslovne namjene  Finida, Brečevići i  Muntrilj, 

a kojima je upućen Poziv za sudjelovanje na prethodnoj raspravi. Navedena tijela i osobe 

sudjeluju u prethodnoj raspravi dostavom podataka, planskih smjernica i drugih propisanih 

dokumenata iz svoje nadležnosti. Mišljenja i podaci se dostavljaju Jedinstvenom upravnom 

odjelu općine Tinjan, na adresu Tinjan 2, 52444 Tinjan. 
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