REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRELA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Brela, 28. srpnja 2020. godine
ZAPISNIK
o održanom javnom izlaganju Izmjena i dopuna Prostornog plana urređenja Općine
Brela (PPUO Brela).
Javnom izlaganju su nazočni (registrirani):
Ana Putar - odgovorna voditeljica izrade plana, Nikola Adrović – stručni suradnik
izrade plana, Viktor Mužinić - odgovorna osoba za provođenje javne rasprave, Stipe
Ursić – općinski načelnik i Viktor Puljak - zamjenik općinskog načelnika
Nada Marušić, Aleksandar Jakir, Nikola Škrabić, Gospođa Tomaš (ime nije
registrirano), Bartol Šošić, Dobroslav Ravlić, Milan (prezime nije registrirano).
Javno izlaganje Izmjena i dopuna PPUO Brela održano je u utorak 28. srpnja 2020.
godine s početkom u 17.00 sati. Temeljem naputka Ministarstva graditeljstva i
prostornog uređenja Klasa: 350-01/20-01/116, Ur.broj: 531-06-01-20-3 od 20 ožujka
2020. Javno izlaganje Izmjena i dopuna PPUO Brela održano je putem livestream
servisa koji omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja
pitanja te davanja odgovora na postavljena pitanja.
Općinski načelnik Stipe Ursić je pozdravio sve uključene u raspravu, započeo
izlaganje naglasivši da se u Izmjenama i dopunama mijenja samo tekstualni dio plana,
dok u građevinskim područjima naselja grafičkog dijela plana nema izmjena. Riječ je
dao izrađivaču plana „Urbanistica“ d.o.o. iz Zagreba.

Odgovorna voditeljica izrade plana Ana Putar dipl.ing.arh. dala je glavne
smjernice i upute za sudjelovanje u virtualnom interaktivnom konceptu održavanja
javnog izlaganja u vrijeme covida 19, koji se održava prema uputama ministarstva.
U ovakvom načinu održavanja javnog izlaganja organizirano je istovremeno
sudjelovanje stručnog izrađivača plana, nositelja izrade Općine Brela i svih
zainteresiranih sudionika u izlaganju kojima je omogućeno postavljanje pitanja i
odgovaranje u realnom vremenu. Utrideset minutnom izlaganju Ana Putar obrazložila
je osnovu i razloge izmjena i dopuna plana i pojedinačno svaku predloženu izmjenu
sadržanu u prijedlogu plana za Javnu raspravu. Nakon izlaganja pozvala je građane da
se uključe u raspravu.
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U raspravu su se uključili: Nada Marušić, Aleksandar Jakir, Nikola Škrabić, Gospođa
Tomaš, Dobroslav Ravlić, Bartol Šošić i Milan (prezime nije registrirano)
Na pitanja zainteresiranih stranaka odgovarali su:Ana Putar, Stipe Ursić i Nikola
Adrović.
Javno izlaganje je završilo u 18:30 sati.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Viktor Mužinić, pročelnik
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