SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE SUKOŠAN
BROJ: 10

SUKOŠAN, 26. listopada 2011. godina

GODINA: V

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SUKOŠAN

1. Odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Sukošan
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Temeljem članka 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN broj
76/07,38/09,55/11,90/11) te članka 34. Statuta Općine Sukošan (“Službeni glasnik Općine Sukošan“
br. 04/09) Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 26. sjednici održanoj dana 25. listopada. 2011.
godine, donosi

ODLUKU
o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sukošan
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se pristupanje izradi izmjena i dopuna PPUO Sukošan (Službeni
glasnik" Zadarske županije br. 6/04 i br. 10/06, te „Službeni glasnik Općine Sukošan“ br.01/08 i
06/11), (u daljnjem tekstu: Plan).
Pravna osnova za izradu i donošenje ovog Plana utvrđena je Zakonom o prostornom uređenju
i gradnji i Prostornim planom Zadarske županije.
Članak 2.
Pristupanjem izradi ove izmjene i dopune Plana ostvariti će se povoljnije
razvojne mogućnosti naselja Sukošan.

prostorne i

Članak 3.
Obuhvat Plana je prostor općine Sukošan definiran postojećim prostornim planom .
Članak 4.
Ciljevi i programska polazišta izrade plana su: Redefinirati će se odnos izgrađenog i
neizgrađenog građevinskog zemljišta, definirati će se neizgrađeno a komunalno opremljeno zemljište
kao i namjena unutar akvatorija luke. Posebno će se redefinirati obuhvat obvezne izrade UPU-a.
Članak 5.
Za potrebe izrade ovog plana je potrebno priskrbiti katastarski plan i odgovarajuće geodetske
podloge prema Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim
pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN broj 106/98, 39/04, 45/04-ispravak,
163/04).
Članak 6.
Utvrđuje se obaveza sudjelovanja tijela i osoba određenih posebnim propisima koji mogu
sudjelovati iz područja svog djelokruga rada u izradi ovog Plana:
- Zavod za prostorno planiranje Zadarske županije
- Lučka kapetanija ispostava Zadar
Članak 7.
Za izradu ovog Plana određuju se slijedeći rokovi:
Prethodna rasprava se prema članku 83. stavak 6. Izmjene zakona o prostornom uređenju i
gradnji ne provodi- ciljana izmjena
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-

Prijedlog plana za javni uvid izradit će se u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora i
dostave podloga iz članka 5. ove Odluke
Javni uvid trajat će 15 dana, rok za dostavu izvješća o javnoj raspravi je 15 dana
Nacrt konačnog prijedloga treba dostaviti u roku 30 dana.
Članak 9.
Financiranje izrade ovog Plana osigurati će Općina Sukošan.

Članak 10.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Sukošan.

Klasa: 350-02/11-01/02
Ur.Broj: 2198/03-1/2-11-1
Sukošan, 25. listopada 2011. godine

Općinsko vijeće Općine Sukošan
Predsjednik
Tomislav Dražić, dipl.ing.
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«Službeni glasnik Općine Sukošan»-Službeno glasilo Općine Sukošan
Izdavač: Općina Sukošan
Urednik: Zdenka Banović, dipl.iur. pročelnica JUO Općine Sukošan
Telefon 023/393-250, 023/393-283
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