


Tijekom javnog uvida, grafički i tekstualni dio Prijedloga ID DPU-a bio je izložen u 
prostorijama Grada Solina, svaki radni dan, te objavljen na web stranici Grada Solina 
(www.solin.hr). 
Javno izlaganje održano je 06. veljače 2023. godine, u Gradskoj vijećnici, Stjepana Radića 
42, Solin, s početkom u 9:00 sati. Na javnom izlaganju vođen je zapisnik koji je sastavni dio 
ovog Izvješća, kao i popis sudionika javnog izlaganja. 
 
 

2. POPIS POZVANIH SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI 

Temeljem članka 97. Zakona o prostornom uređenju (NN RH broj 153/13, 65/17, 114/18, 
39/19 i 98/19), nadležnim tijelima, određenim posebnim propisima navedenim u Odluci o 
izradi ID DPU-a, koja izdaju zahtjeve za izradu ovog Plana, susjednim gradovima i 
općinama, nadležnom mjesnom odboru, nadležnom Upravnom odjelu Splitsko-dalmatinske 
županije, upućena je posebna pisana obavijest o javnoj raspravi s pozivom na javno 
izlaganje. 

Obavijest je upućena na slijedeće adrese: 
- MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, 
Konzervatorski odjel u Splitu - Porinova 1, Split; 
- MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split, Služba inspekcijskih   
poslova – Zvonimirova 114, Solin; 
-  MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split - Moliških Hrvata 1, 
Split; 
-  HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove Južnog Jadrana - Vukovarska 35, 
Split; 
-  HAKOM – R.F.Mihanovića 9, Zagreb; 
-  HEP – ODS, ELEKTRODALMACIJA Split, Služba za razvoj i investicije - Poljička cesta 
73, Split; 
-  VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. – Hercegovačka 8, Split; 
-  SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, Ispostava 
Solin, 21210 Solin, Zvonimirova 81 
-  JU Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, 21000 Split, Domovinskog 
rata 2 
 - MO RUPOTINA, predsjednik Marijan Boban -  

Preslik posebne pisane obavijesti nalazi se u privitku i sastavni je dio Izvješća. 
 

 
3.  MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI, 

SA ODGOVORIMA IZRAĐIVAČA I NOSITELJA IZRADE 
 
U zakonskom roku stigla su 2 očitovanja/primjedbi javnopravnih tijela i 2 primjedbe građana. 
Izvan zakonskog roka zaprimljen je 1 zahtjev javnopravnog tijela, koji će biti obrađen prilikom 
izrade prijedloga konačnog plana, te 1 mišljenje javnopravnog tijela. 
 
U ovom izvješću je naveden popis sudionika sa sažecima njihovih primjedbi/prijedloga, a 
izvornici očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi čuvaju se u arhivi nositelja izrade plana. 
Pitanja koja su postavljena na javnom izlaganju raspravljena su i odgovorena, što je iznijeto 
kroz Zapisnik s javnog izlaganja. 
 
Sve zaprimljene podneske obradio je odgovorni voditelj izrade plana u suradnji s nositeljem 
izrade. Sve pristigle primjedbe su prihvaćene, a njihov popis i sažetak primjedbi dani su u 
sljedećoj tablici: 

 

 














































