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1. PODACI IZ OBJAVE PONOVNE JAVNE RASPRAVE 

Uvod

Izrada Urbanističkog plana uređenja PODRUČJE GAŠPINI (u nastavku  teksta: UPU) započeta je 
temeljem Odluke o izradi,  koju je  Gradsko vijeće Solina donijelo  15.  ožujka 2013.  godine,   u 
skladu  s  tadašnjim  Zakonom o prostornom uređenju  i  gradnji  («Narodne  novine»  broj  76/07, 
38/09, 55/11, 90/11 i 50/12).
Temeljem rečenog Zakona provodi se postupak izrade i donošenja ovog Plana.

Nakon  što  je  izrađen  Nacrt  prijedloga  i   utvrđen  Prijedlog,  o  Prijedlogu  UPU-a  proveden  je 
postupak javne rasprave,  o čemu je 14.  listopada 2014.  god.  urađeno Izvješće (KLASA:  350-
02/13-03/03, URBROJ: 2180/1-04-01-14-39).

U tijeku javne rasprave zaprimljeno je 17 primjedbi (odnosno mišljenja, primjedbi i prijedloga) na 
Prijedlog UPU-a. 
Zaprimljene  primjedbe,  obrađene  od  strane  Odgovornog  voditelja  izrade  i  Nositelja  izrade 
razmatralo je Povjerenstvo za razmatranje primjedbi.  
Temeljem prihvaćenih mišljenja, primjedbi i prijedloga izmijenjen  je Prijedlog  plana s prve  javne 
rasprave. Kako se radilo o većim izmjenama Prijedloga (prvenstveno plana prometne mreže), 
prema odredbi  propisanoj  u  članku 93.  stavku 1.  Zakona o  prostornom uređenju  i  gradnji  (u 
nastavku teksta: Zakon), bilo potrebno provesti ponovnu javnu raspravu. 
Ponavljanje javne rasprave tkđ. je bilo uvjetovano i  odredbom članka 95. stavka 4.  Zakona, 
obzirom da Plan nije donijet u propisanom roku. Razlog tome bila je istovremena izrada izmjena i 
dopuna prostornih planova šireg područja tj. PPUG-a i GUP-a koje je trebalo prethodno donijeti 
kako bi ovaj UPU bio usklađen s rečenim planovima.

Zaključkom Gradonačelnika Grada Solina KLASA: 350-02/13-03/03, URBROJ: 2180/1-01-15-42 od 
4. prosinca 2015. godine utvrđen   je novi Prijedlog Urbanističkog plana uređenja PODRUČJE 
GAŠPINI  i upućen na ponovnu javnu raspravu  (Prilog  4.1.)
Na Prijedlog UPU-a do roka izrade ovog Izvješća nije  bilo   zaprimljenih mišljenja,  prijedloga i 
primjedbi.  

Objava ponovne javne  rasprave 

Na temelju prethodno navedenog Zaključka, u skladu sa člankom 86. stavkom 1.  Zakona, dana 
8. prosinca 2015. godine  o Prijedlogu UPU-a objavljena je ponovna javna rasprava. 

Ponovna javna rasprava oglašena je; 
- u dnevnom listu «Slobodna Dalmacija», 
- na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, 
- na web stranici Splitsko-dalmatinske županije  
- na web stranici Grada Solina  
- izložena na oglasnoj ploči u prostorijama gradske uprave 
(Prilozi;  4.2a.,   4.2b.,   4.2c.  4.2d.i  4.2e.).

Osim objave, javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima koja su dala ili  trebala dati 
zahtjeve  za  izradu  UPU-a,  nadležnom  mjesnom  odboru,  i  ostalim  sudionicima  određenim 
Odlukom o izradi,  dostavljena je posebna pisana obavijest o ponovnoj javnoj raspravi  (Prilog  
4.3).
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Javni uvid i javno izlaganje

Nakon objave ponovne javne rasprave, 18. prosinca 2015. godine, započeo je javni uvid. 
Javni uvid je trajao 30  dana  dok je rok za podnošenje pisanih očitovanja, primjedbi i prijedloga 
istekao 18. siječnja 2016. godine.
Tijekom javnog uvida grafički i tekstualni dio Prijedloga UPU-a s knjigom primjedbi i sažetkom za 
javnost, bio je izložen u prostorijama Grada Solina, svaki radni dan od 8 do 15 sati.

Javno izlaganje održano je 12. siječnja 2016. godine,  u prostorijama Gradske uprave (gradska 
vijećnica) s početkom u 9,30 sati.
O javnom izlaganju sačinjen je Zapisnik koji se sa ovjerom nazočnih sudionika nalazi  u prilozima 
Izvješća (Prilozi;  4.4. i 4.4a.)

2. POPIS SUDIONIKA U PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI 
POSEBNOM OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI

U skladu s člankom 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, tijelima i osobama određenim 
posebnim propisima, navedenim u Odluci o izradi predmetnog UPU-a, koja izdaju zahtjeve za 
izradu ovog Plana, nadležnom mjesnom odboru, nadležnom Upravnom odjelu Splitsko-
dalmatinske županije, upućena je posebna pisana obavijest o javnoj raspravi s pozivom  na javno 
izlaganje (Prilog 4.3.).

Obavijest je upućena  slijedećim:

2.1.    JAVNOPRAVNA TIJELA

1. MINISTARSTVO KULTURE, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE ,  Konzervatorski odjel u Splitu 
Porinova 1, 21000 Split,

2. MUP, PU SPLITSKO-DALMATINSKA, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite  -  Trg hrvatske 
bratske zajednice 9, 21000 Split
3. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured u Split - Moliških Hrvata 1, 21000 Split
4. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  -  Ruđera Boškovića 22, 21000 Split
5. HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o., HŽ INFRASTRUKTURA - Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb
6. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove Južnog Jadrana - Vukovarska 35, 21000 Split
7. HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE - Jurišićeva 13, 10000 Zagreb
8. HRVATSKI TELEKOM d.d. , Regioja 2 -Jug  - Vinkovačka 19, 21000 Split
9. HEP - ODS, ELEKTRODALMACIJA Split, Služba za razvoj i investicije - Poljička cesta 73, 21000 Split
10. VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. - Biokovska 3, 21000 Split

2.2.   OSTALI
1. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, Ispostava Solin – 21210 

Solin, Kralja Zvonimira 81
2. MJESNI ODBOR SREDNJA STRANA, Predsjednik DINO BEŠKER -  Don L. Katića 50, 21210 Solin

      

       
3. MIŠLJENJA,  PRIJEDLOZI  I  PRIMJEDBE  

U tijeku javne rasprave na Prijedlog UPU-a, pristigla su slijedeća mišljenja odnosno primjedbe i 
prijedlozi: 

3.1. Mišljenja  javnopravnih tijela
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Na Prijedlog UPU-a, u roku određenom u objavi ponovne javne rasprave, 3 javnopravna tijela 
dostavila su pisano očitovanje o prihvaćanju Prijedloga a jedno tijelo uputilo je primjedbu na 
predmetni Prijedlog. 
Nakon isteka roka, do dana izrade ovog Izvješća  o Prijedlog predmetnog plana očitovala su se 
još dva javnopravna tijela. 

Pisano očitovanje uputili su:

1. HAKOM - 10000 Zagreb, Jurišićeva 13
2. HEP - ODS, ELEKTRODALMACIJA Split, Služba za razvoj i investicije - Poljička cesta 73, 
      21000 Split
3. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE – 211000 SPLIT, Ruđera Boškovića 22
4. DUZS, Područni ured u Splitu, Odjel za zaštitu i spašavanje-Moliških Hrvata 1, 21000 Split
5. HRVATSKE VODE, VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA  SLIVOVE JUŽNOGA JADRANA 

– 21000 SPLIT, Vukovarska 35
6. VODOVOD I KANALIZACIJA – 21000 SPLIT, Biokovska 3

Mišljenja,  odnosno očitovanja i primjedbe   javnopravnih tijela navedena su u slijedećoj tablici i 
nalaze se u privitku ovog  Izvješća (Prilog 4.5.)

A Popis javnopravnih tijela koji su izdala očitovanje o prihvaćanju Prijedloga
RB NAZIV SAŽETAK OČITOVANJA
1 HAKOM 

10000 ZAGREB 
Jurišićeva 13

Nakon uvida potvrđuju da na Prijedlog UPU-a PODRUČJE GAŠPINI 
za ponovnu javnu raspravu nemaju primjedbi

2
HEP-ODS d.o.o.
ELEKTRODALMACIJA 
SPLIT

21000 SPLIT,
Poljička cesta 73

Nemaju primjedbi na Prijedlog UPU-a PODRUČJE GAŠPINI za 
ponovnu javnu raspravu

3
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA 
CESTE
21000 SPLIT,
Ruđera Boškovića 22

Nakon uvida utvrdili su da na Prijedlog UPU-a PODRUČJE 
GAŠPINI za ponovnu javnu raspravu nemaju primjedbi

B Popis javnopravnih  tijela čije se primjedbe prihvaćaju ili se djelomično prihvaćaju
RB NAZIV SAŽETAK PRIMJEDBI /ZAKLJUČAK/OBRAZLOŽENJE

1

DUZS 
Područni ured za zaštitu  i 
spašavanje -Split

21000 SPLIT,
Moliških Hrvata 1

Daje se mišljenje odnosno slijedeća primjedba na Prijedlog UPU-a

Na temelju odredbi članka 6. stavka 3. Pravilnika o metodologiji za  
izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja, sastavni 
dio elaborata UPU-a treba biti poseban izvadak iz Procjene 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 
katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Solina (Zaključak o 
usvajanju KLASA: 021-05/12-01/04, URBROJ: 2180/1-02-01-12-2 
od 14. lipnja 2012. god.) , naslovljen kao «Zahtjevi zaštite i  
spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Grada Solina» 
kojima su utvrđene i propisane preventivne mjere čijom  će se 
implementacijom umanjiti posljedice i učinci djelovanja prirodnih i 
tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća te povećati stupanj 
sigurnosti stanovništva, materijalnih dobara i okoliša. 

ZAKLJUČAK:   PRIHVAĆA SE
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2
VODOVOD I 
KANALIZACIJA 
21000 SPLIT
Biokovska 3

A: Grafički dio
Na grafički prikaz vodoopskrbne mreže nemaju primjedbi, dok u 
grafičkom prikazu odvodnje, traže da se postojeća (izgrađena) 
fekalna kanalizacija sustava javne odvodnje iz Prijedloga plana, 
nadopuni sa stvarnim stanjem izgrađenosti prikazanim u privitku 
(LIST 1).

ZAKLJUČAK:   PRIHVAĆA SE

3

HRVATSKE VODE,
VODNOGOSPODARSKI 
ODJEL ZA  SLIVOVE 
JUŽNOGA JADRANA
21000 SPLIT,
Vukovarska 35

A: Grafički dio
Na grafičkom prilogu 1. „Korištenje i namjena površina“, te u 
grafičkom prilogu 3. „Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina“, 
potrebno je cijelu česticu javnog vodnog dobra označiti plavom bojom 
i ispod izgrađenih objekata. 
B) Tekstualni dio:
U tekstualnom dijelu plana, dio koji opisuje način rješavanja odvodnje 
otpadnih voda do izgradnje sustava javne odvodnje, potrebno je 
izmijeniti na način da se navede da je do izgradnje sustava javne 
odvodnje moguća izgradnja objekata s prihvatom sanitarnih otpadnih 
voda u vodonepropusne sabirne jame s odvozom prikupljenog 
efluenta putem ovlaštene osobe ili izgradnja objekata s ugradnjom 
uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda i ispuštanjem 
pročišćenih sanitarnih otpadnih voda u prirodni prijemnik. Potrebno je 
ukinuti granicu od 10 ES kao odlučujući faktor za odabir sabirne 
jame, odnosno individualnog uređaja za pročišćavanje

ZAKLJUČAK:   DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA
OBHRAZLOŽENJE: Granica od 10 ES, ne može se ukinuti, jer je ista 
propisana planovima višeg reda, i to Generalnim urbanističkim 
planom Solina (Službeni vjesnik Grada Solina“, broj 5/06, 4/08, 9/12, 
5/14 i 7/15) i Prostornim planom uređenja grada Solina (Službeni 
vjesnik Grada Solina“, broj 4/06, 4/08, 6/10, 5/14 i 6/15).

3.2. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe ostalih sudionika u ponovnoj javnoj raspravi

Na Prijedlog UPU-a do roka izrade ovog Izvješća nije bilo  zaprimljenih mišljenja, prijedloga i 
primjedbi.  

3.2.1. Popis sudionika u ponovnoj javnoj raspravi čije su primjedbe i prijedlozi na 
Prijedlog  UPU-a prihvaćeni

Nije bilo zaprimljenih primjedbi i prijedloga.

3.2.2. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi sudionika u ponovnoj javnoj raspravi koja nisu 
prihvaćena ili su  djelomično prihvaćena  s razlozima neprihvaćanja

Nije bilo zaprimljenih mišljenja, prijedloga i primjedbi.  
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3.2.3. Popis sudionika u javnoj raspravi čije su primjedbe i prijedlozi na Prijedlog 
            UPU-a nisu razmatrane iz razloga propisanog Zakonom 

Nakon završetka ponovne javne rasprave, odnosno nakon isteka roka za podnošenje primjedbi, 
na Prijedlog UPU-a PODRUČJE GAŠPINI nije zaprimljena niti jedna primjedba ili  prijedlog.  

Arching studio d.o.o. Split Upravni odjel za komunalne djelatnosti, 
Odgovorni voditelj izrade gospodarstvo i upravljanje prostorom

Srđan Šegvić d.i.a. Pročelnica Upravnog odjela
Sanja Samardžija d.i.g.
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PRILOZI 

8


	21210  SOLIN,   Stjepana Radića 42  
	Solin,        28. siječnja 2016. godine
	A: Grafički dio
	A: Grafički dio

