ISSN 1845-9439

\if

SLUZBENE NOVINE
OPCINE MEDULIN
r

Broj: 1/2009.

24.01.2009.

SLUŽBENE NOVINE
Broj: 112009.

OPĆINE

MEDULIN

Strana 1

SADRŽAJ
OPĆINA

MEDULIN

1. Oglas o objavi javne rasprave u postupku donošenja DPU "Strana"

"Službene
Godišnja

novine"
pretplata

Uredništvo:

EMIL JUKOPILA,

385-650 - centrala
385-652 - tajništvo

fax:

izdaje Općina Medulin.

iznosi 500,00 Kn i uplaćuje

OPĆINA MEDULIN,

Glavni urednik:
tel.:

Općine Medulin

576-021

e-mail: opcina@medulin.hr

Medulin,

se na žiro račun broj: 2484008-1826300008

Centar

dipl. oec.

223
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SLUŽBENE

NOVINE

OPĆINE

MEDULIN
Broj: 1/2009.

Na temelju članka 325. stavak (2) i članaka 84. - 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
("Narodne novine" br. 76/07), i članka 37. i 79., Statuta Općine Medulin ("Službene novine
Općine Medulin" br. 4/01 i 2/02, 8/03 4/04,7/05,
2/08) i zaključka
Općinskog poglavarstva
Općine Medulin Klasa: 022-05/08-01/37Ur.broj:
2168/02-05/007-08-1
od 20. siječnja 2009.
objavljuje se

JAVNA RASPRAVA
o prijedlogu DPU" Strana"
1.

Zaključkom

Općinskog poglavarstva
Općine Medulin Klasa: 022-05/08-01/37
Ur.broj:
od 20. siječnja 2009.
utvrđen je prijedlog DPU "Strana" za javnu

2168/02-05/007-08-1

raspravu.
2.

Javna rasprava o prijedlogu DPU "Strana"
objaviti će se 24. siječnja
provesti će se od dana 02. veljače 2009. godine do dana 04. ožujka
ukupnom trajanju od 30 dana.

2009. godine a
2009. godine u

3.

Javni uvid u prijedlog DPU "Strana" provesti će se od dana 02. veljače 2009. godine do
dana 04. ožujka 2009. godine u ukupnom trajanju od 30 dana.

4.

Javno izlaganje o prijedlogu DPU "Strana" izvršiti će se dana
početkom u 18:00 sati u prostorijama Društvenog doma u Vinkuranu.

5.

Javno izlaganje za tijela i osobe određene posebnim propisima održati će se dana
10.02.2009. godine u 10,00 sati u prostorijama Općine Medulin, Centar 58/1, Medulin.

6.

Primjedbe na prijedlog DPU " Strana"
nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, te građani i udruge mogu dostavljati tijekom provođenja javne
rasprave zaključno s danom 04. ožujka 2009. godine i to pismenim putem na adresu:
OPĆINA MEDULIN, Jedinstveni upravni odjel, Centar 223, 52203 Medulin ili upisom u
knjigu primjedbi koja će u vrijeme provedbe javnog uvida biti dostupna uz prijedlog DPU "
Strana"
u prostorijama Općine Medulin, Centar 223, I kat, i to svakim radnim danom:
ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 9:00 sati do 12:00 sati, a utorkom od 15:00
sati do 17:00 sati, a na dan javnog izlaganja i na mjestu javnog izlaganja.

7.

Prijedlozi i primjedbe na prijedlog DPU .. Strana"
koji nisu dostavljeni
napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

10.02.2009.

godine

s

u roku i nisu čitko

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE MEDULIN
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