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Klasa: 350-01/09-01/92 
Urbroj: 2168/02-03/2-15-181 
Medulin, 12.08.2015. 

 
Na temelju ĉlanaka 84. - 93. Zakona o prostornom ureĊenju i gradnji (Narodne novine broj 
76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12., 80/13.) i ZAKLJUĈKA KLASA: 350-01/09-01/92, 
URBROJ: 2168/02-03/02-15-180 od 10.08.2015. godine, Upravni odjel za prostorno planiranje 
i komunalni sustav objavljuje: 

      

DRUGU PONOVNU JAVNU RASPRAVU 

o Prijedlogu urbanističkog plana ureĎenja  

BANJOLE 

1. Druga Ponovna javna rasprava o Prijedlogu UPU BANJOLE provesti će se od dana 
24.08.2015. godine do 01.09.2015. godine u ukupnom trajanju od 8 dana. 

2. Uvid u Prijedlog UPU BANJOLE – druga ponovna javna rasprava, može se izvršiti u 
radnim prostorijama Općine Medulin, Upravni odjel za prostorno planiranje i komunalni 
sustav, Centar 58, I. kat, 52203 Medulin, u uredovno vrijeme rada sa strankama ( 
ponedjeljak, srijeda od 9.00 do 12.00 sati, utorak 15.00 do 17.00 sati ). 

3. Javno izlaganje o Prijedlogu UPU BANJOLE  izvršiti će se dana 25.08.2015. godine s 
početkom u 19:00 sati u prostorijama Društvenog doma BANJOLE, Čimulje 24 . 

4. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja (s imenom, prezimenom i adresom) primaju se do dana 
01.09.2015. godine na adresu: OPĆINA MEDULIN, Upravni odjel za prostorno planiranje i 
komunalni sustav, Centar 223,52203 Medulin s napomenom „ za Prijedlog UPU BANJOLE 
– druga ponovna javna rasprava“ ili upisom u knjigu primjedbi koja će u vrijeme provedbe 
javnog uvida biti dostupna uz prijedlog UPU BANJOLE u prostorijama Općine Medulin, u 
uredovno vrijeme rada sa strankama, a na dan javnog izlaganja i na mjestu javnog 
izlaganja.  

5. Novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjen Prijedlog prostornog plana mogu se 
podnositi samo u svezi izmjena izvršenih temeljem primjedbi Zavoda za prostorno 
ureĎenje Istarske županije, Klasa:350-03/11-02/36 od 15.07.2015. godine.  

6. Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog UPU BANJOLE koji ne budu ĉitko napisani i potpisani 
imenom i prezimenom uz adresu podnositelja i nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u 
obzir u pripremi izvješća o drugoj ponovnoj javnoj raspravi. 

           PROĈELNICA 
              Zdenka Vratović, dipl.iur. 
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