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UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA

područja i djelovi primjene planskih mjera zaštite

Područja primjene  posebnih mjera uređenja i zaštite -

PROSTORN I PLAN UREĐENJA

Naziv prostornog plana:

Županija:

Općina:

Naziv kartografskog prikaza:

Broj kartografskog prikaza: Mjerilo kartografskog prikaza:

Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana:

Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan:

Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan: Odgovorni voditelj:

Koordinator plana: GORDANA RADMAN, dipl. ing. arh

Stručni tim u izradi plana:

Pečat predstavničkog tijela:

Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom

Predsjednica predstavničkog tijela:

Pečat nadležnog tijela:

ovjerava:

ROGOZNICA

Biro za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša

URBOS doo Split

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:
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Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom Pečat nadležnog tijela:

ovjerava:

ROGOZNICA

ŠIBENSKO KNINSKA

Biro za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša
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URBOS doo Split

Dr.sc. ZORAN RADMAN, znanstveni suradnik.

1.

2.

3.

4. 9.

7.

6.

5.

GORDANA RADMAN,  dipl. ing. arh.

MAJA MADIRACA,  dipl. oec.

LARISA BAČIĆ,  dipl. ing. građ.

8.

IVANA BUBIĆ, dipl. oec.

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE

TONI LUŠIĆ, mag. ing. arch.

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

Odluka o izradi Prostornog plana uređenja

"Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj: 5/08.

Javni uvid održan:Javna rasprava (datum objave): 

ANA PASTUOVIĆ, mag. ing .aedif.

MISLAV MADIRACA, stud. oec.

rasprave:

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne

"Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 

datum: urbroj: broj suglasnosti klasa: 

Suglasnost na plan prema članku 97. Zakona o prostornom uređenju i gradanji  ("Narodne novine", broj 76/07), 

GUSTAV ČERVAR, dipl. ing. građ.

GORDANA RADMAN, dipl. ing. arh.

Koordinator plana: dr.sc. ZORAN RADMAN, znanstveni suradnik

a  u svezi  članka 188. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj153/13 i 65/17):
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od 05. srpnja 2018.

do 03. kolovoza 2018.

Elaborat broj: 741/18; Split, srpanj 2018.

PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU RASPRAVU

"SLOBODNA DALMACIJA", 21.06.2018.


