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Obrazloženje
Odluka o izradi Izmjena i dopuna PPUG-a Trogira usvojena je 20. studenog 2017. godine s
ciljem usklađenja PPU Grada Trogira s planom višeg reda – PPŽ Splitsko – dalmatinske županije te s
novim Zakonom o prostornom uređenju.
Ovim prijedlogom Odluke o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna PPUG-a Trogira
produžuje se samo rok za izradu Plana koji je definiran člankom. 11. Naime, rok od 6 mjeseci za
izradu plana produžuje za još 6 mjeseci, te novi rok iznosi 12 mjeseci od dana donošenja Odluke.
Razlog produžetka roka je Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa
na okoliš (NN 3/17) koja je donesena u 2017. godini, prema kojoj je potrebno izraditi stratešku studiju
utjecaja na okoliš paralelno s izradom izmjena i dopuna plana. Tako je Grad Trogir rebalansom
osigurao sredstva u proračunu za 2018. godinu na prošloj sjednici gradskoga vijeća za pokretanje
postupka izrade strateške studije utjecaja na okoliš. Nacrt studije se zajedno sa nacrtom prijedloga
izmjena i dopuna prostornoga plana mora staviti na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.
Stoga je potrebno produžiti rok za izradu izmjena i dopuna prostornoga plana kako bi
zadovoljili zakonsku proceduru.

PRIVREMENA PROČELNICA:
Branka Frankić, dipl. ing.građ.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK
KLASA:
URBROJ: 2184/01-30/01-18Trogir, 12.07.2018.g.
Na temelju članka 101. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) te na temelju članka 40.
Statuta Grada Trogira (»Službeni glasnik Grada Trogira«, broj 4/13, 9/13, 6/14 i 1/18)
Gradonačelnik Grada Trogira donosi:
Zaključak

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog
plana uređenja Grada Trogira sukladno tekstu koji se prilaže ovom zaključku i čini
njegov sastavni dio.
2. Prijedlog Zaključka iz točke 1. će se uputiti Gradskom vijeću Grada Trogira na
odlučivanje.
GRADONAČELNIK:
Ante Bilić, dipl. ing. građ.
______________________

Dostaviti:
- Gradsko vijeće Grada Trogira
- Upravni odjel za javne potrebe, opće poslove i imovinu grada
- Evidencija
- Arhiva, ovdje

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13 i 65/17) i na
temelju članka 26. Statuta Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogir“ broj 4/13, 9/13, 6/14 i
1/18), Gradsko vijeće Grada Trogira na ___. sjednici održanoj dana ___________. 2018. godine
donosi

Odluku o izmjeni
Odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Trogira

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se članak 11. stavak 1. Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“, broj 11 /17) na način da sada glasi:
„Rok izrade Plana iznosi 12 mjeseci od dana donošenja Odluke.“

Članak 2.
Ostale odredbe Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trogira ostaju na
snazi i nepromijenjene.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Trogira“.
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URBROJ:
TROGIR,
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Ante Piteša, ing.

