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Na temelju članka 84. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne 

novine» br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 46.Statuta Općine Podgora («Glasnik Općine 
Podgora», br. 5/09 i 9/09) načelnik Općine Podgore, donosi: 
 
                                                        Z A K LJ U Č A K 
 

o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Podgora 

 
                                                                        I. 
                 Načelnik Općine Podgora proveo je prethodnu raspravu o Nacrtu prijedloga  
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora dana 2.srpnja 2012. godine, na 
temelju koje je izradio Izvješće o prethodnoj raspravi. Stručni izrađivač Plana «Urbos» d.o.o. 
Split izradio je Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora. 
                   

II. 
Na temelju Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Podgora i Izvješća o prethodnoj raspravi o Nacrtu prijedloga izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Podgora,  Načelnik Općine Podgora utvrđuje  
                                                    
                                                                PRIJEDLOG 
 

izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora za javnu raspravu 
 
                  Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora za javnu 
raspravu sadrži: 

1. Tekstualni dio, 
2. Grafički dio i 
3. Sažetak za javnost. 
 
                                                       III. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Glasniku», službenom 
glasilu Općine Podgora. 

       
                                    
 
Klasa: 350-02/12-01/06 
Ur.broj: 2147/05-01/01-12-27 
Podgora, 03. prosinca 2012. godine 
 
 
 

                                  NAČELNIK: 
                                                                                                                  Ante Miličić, v. r. 
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           Na temelju odredbi članaka 85. i 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji 
(«Narodne novine» broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 46. Statuta Općine Podgora 
(«Glasnik Općine Podgora», br. 5/09 i 9/09) Načelnik Općine Podgora donosi: 
 
                                                         O  D  L  U  K  U 

 
o objavi javne rasprave o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja  

Općine Podgora   
 
                                                               Članak 1.                

 
Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Podgora provest će se u razdoblju od 28. prosinca 2012. godine do 11. siječnja 2013. godine. 
           Javni uvid se može izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u zgradi Općine 
Podgora, A.Kačića Miošića 2, 21 327 Podgora svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 sati. 
Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni, grafički dio i sažetak Prijedloga izmjena i dopuna 
Prostornog plana koji će biti objavljen i na web stranici Općine Podgora: www.podgora.hr. 

Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog 
plana održat će se za sve zainteresirane dana 10. siječnja 2013. godine (četvrtak) u zgradi 
Općine Podgora, s početkom u 10,00 sati. 

Zainteresirane osobe mogu dostaviti prijedloge i primjedbe u pisanom obliku u 
pisarnici Općine Podgora, poštom na adresu: Općina Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 
Podgora, dati u zapisnik tijekom javnog izlaganja ili upisati u knjigu primjedbi, koja će se 
nalaziti na mjestu javnog uvida, zaključno do 11. siječnja 2013. godine. 

Prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, te čitko napisani i potpisani 
imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o 
javnoj raspravi. 

  
                                                               Članak 2. 
              Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Glasniku», 
službenom  glasilu Općine Podgora. 

 
 

Klasa: 350-02/12-01/06 
Ur.broj: 2147/05-02/01-12-31   
Podgora, 17. prosinca 2012. godine 

 
 
                NAČELNIK: 

                                                                                                           Ante Miličić, v. r. 
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Na temelju odredbi članaka 85. i 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji 
(«Narodne novine» broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 46. Statuta Općine Podgora 
(«Glasnik Općine Podgora», br. 5/09 i 9/09) Načelnik Općine Podgora objavljuje 
  

      JAVNU RASPRAVU 
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 

OPĆINE PODGORA                                                               
 
Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Podgora provest će se u razdoblju od 28. prosinca 2012. godine do 11. siječnja 2013. godine. 
           Javni uvid se može izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u zgradi Općine 
Podgora, A.Kačića Miošića 2, 21 327 Podgora svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 sati. 
Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni, grafički dio i sažetak Prijedloga izmjena i dopuna 
Prostornog plana koji će biti objavljen i na web stranici Općine Podgora: www.podgora.hr. 

Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog 
plana održat će se za sve zainteresirane dana 10. siječnja 2013. godine (četvrtak) u zgradi 
Općine Podgora, s početkom u 10,00 sati. 

Zainteresirane osobe mogu dostaviti prijedloge i primjedbe u pisanom obliku u 
pisarnici Općine Podgora, poštom na adresu: Općina Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 
Podgora, dati u zapisnik tijekom javnog izlaganja ili upisati u knjigu primjedbi, koja će se 
nalaziti na mjestu javnog uvida, zaključno do 11. siječnja 2013. godine. 

Prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, te čitko napisani i potpisani 
imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o 
javnoj raspravi. 

 
 

Klasa: 350-02/12-01/06 
Ur.broj: 2147/05-02/01-12-31   
Podgora, 17. prosinca 2012. godine 

 
 
 
  OPĆINSKI NAČELNIK:  

                                                                                                                       Ante Miličić, v.r. 
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Na temelju članka 84. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne 
novine» br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 46.Statuta Općine Podgora («Glasnik Općine 
Podgora», br. 5/09 i 9/09) načelnik Općine Podgore, donosi: 
 
                                                        Z A K LJ U Č A K 
 

o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Podgora mjesto Podgora- zona Veliko Brdo   

 
                                                                        I. 
                 Načelnik Općine Podgora proveo je prethodnu raspravu o Nacrtu prijedloga 
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora dana 2.srpnja 2012. godine, na 
temelju koje je izradio Izvješće o prethodnoj raspravi. Stručni izrađivač Plana «Urbos» d.o.o. 
Split izradio je Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora. 
Odlukom o izradi Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Podgora- mjesto 
Podgora, zona Veliko Brdo KLASA: 350-02/12-01/9, URBROJ: 2147/05-02/01-12-1 od 14. 
prosinca 2012. godine Općinskog vijeća Općine Podgora izdvojeno je područje obuhvata 
predmetne zone iz cjelovitog postupka izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Podgora, zbog čega se ovim zaključkom utvrđuje Prijedlog izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Podgora mjesto Podgora- zona Veliko Brdo, odnosno tog 
izdvojenog područja obuhvata. 
                   

II. 
Na temelju Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Podgora i Izvješća o prethodnoj raspravi o Nacrtu prijedloga izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Podgora,  Načelnik Općine Podgora utvrđuje  
                                                    
                                                                PRIJEDLOG 
 

izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora, mjesto Podgora- zona 
Veliko Brdo za javnu raspravu 

 
                  Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora za javnu 
raspravu sadrži: 

4. Tekstualni dio, 
5. Grafički dio i 
6. Sažetak za javnost. 
 
                                                       III. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Glasniku», službenom 
glasilu Općine Podgora. 
 
 
Klasa: 350-02/12-01/09 
Ur.broj: 2147/05-01/01-12-6 
Podgora, 17. prosinca 2012. godine       

                                   NAČELNIK: 
                                                                                                                 Ante Miličić, v. r. 
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           Na temelju odredbi članaka 85. i 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji 
(«Narodne novine» broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 46. Statuta Općine Podgora 
(«Glasnik Općine Podgora», br. 5/09 i 9/09) Načelnik Općine Podgora donosi: 
 
                                                         O  D  L  U  K  U 

 
o objavi javne rasprave o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja  

Općine Podgora, mjesto Podgora-zona Veliko Brdo   
 
                                                               Članak 1.                

 
Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Podgora, mjesto Podgora- zona Veliko Brdo  provest će se u razdoblju od 28. prosinca 2012. 
godine do 11. siječnja 2013. godine. 
           Javni uvid se može izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u zgradi Općine 
Podgora, A.Kačića Miošića 2, 21 327 Podgora svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 sati. 
Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni, grafički dio i sažetak Prijedloga izmjena i dopuna 
Prostornog plana koji će biti objavljen i na web stranici Općine Podgora: www.podgora.hr. 

Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog 
plana, mjesto Podgora- zona Veliko Brdo  održat će se za sve zainteresirane dana 10. siječnja 
2013. godine (četvrtak) u zgradi Općine Podgora, s početkom u 12,00 sati. 

Zainteresirane osobe mogu dostaviti prijedloge i primjedbe u pisanom obliku u 
pisarnici Općine Podgora, poštom na adresu: Općina Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 
Podgora, dati u zapisnik tijekom javnog izlaganja ili upisati u knjigu primjedbi, koja će se 
nalaziti na mjestu javnog uvida, zaključno do 11. siječnja 2013. godine. 

Prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, te čitko napisani i potpisani 
imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o 
javnoj raspravi. 

 
                                                               Članak 2. 
 
              Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Glasniku», 
službenom  glasilu Općine Podgora. 
 
 
 
Klasa: 350-02/12-01/09 
Ur.broj: 2147/05-02/01-12-7   
Podgora, 17. prosinca 2012. godine 

 
 
                NAČELNIK: 

                                                                                                           Ante Miličić, v. r. 
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Na temelju odredbi članaka 85. i 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji 
(«Narodne novine» broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 46. Statuta Općine Podgora 
(«Glasnik Općine Podgora», br. 5/09 i 9/09) Načelnik Općine Podgora objavljuje 
  

      JAVNU RASPRAVU 
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 

OPĆINE PODGORA, MJESTO PODGORA- ZONA VELIKO BRDO                                        
 
Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Podgora, mjesto Podgora- zona Veliko Brdo  provest će se u razdoblju od 28. prosinca 2012. 
godine do 11. siječnja 2013. godine. 
           Javni uvid se može izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u zgradi Općine 
Podgora, A.Kačića Miošića 2, 21 327 Podgora svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 sati. 
Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni, grafički dio i sažetak Prijedloga izmjena i dopuna 
Prostornog plana koji će biti objavljen i na web stranici Općine Podgora: www.podgora.hr. 

Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog 
plana, mjesto Podgora- zona Veliko Brdo  održat će se za sve zainteresirane dana 10. siječnja 
2013. godine (četvrtak) u zgradi Općine Podgora, s početkom u 12,00 sati. 

Zainteresirane osobe mogu dostaviti prijedloge i primjedbe u pisanom obliku u 
pisarnici Općine Podgora, poštom na adresu: Općina Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 
Podgora, dati u zapisnik tijekom javnog izlaganja ili upisati u knjigu primjedbi, koja će se 
nalaziti na mjestu javnog uvida, zaključno do 11. siječnja 2013. godine. 

Prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, te čitko napisani i potpisani 
imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o 
javnoj raspravi. 
 
 
Klasa: 350-02/12-01/09 
Ur.broj: 2147/05-02/01-12-7   
Podgora, 17. prosinca 2012. godine 

 
 

 
  OPĆINSKI NAČELNIK:  

                                                                                                                     Ante Miličić, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdavač: Općina Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 Podgora 
Urednica: Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Stela Džaja, dipl.iur. 
Telefon: 021/603-953 
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	3. Objava javne rasprave o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora ………………………………………………………………………………………4 

