REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBNIK

Općinsko vijeće
KLASA:021-06/14-01/01
URBROJ:2142-07-03-14-1
Vrbnik, 3.veljače 2014.
Zapisnik sa 6. sjednice
Općinskog vijeća Općine Vrbnik
Sjednica je održana dana 31. siječnja 2014. godine elektronskim putem.
Vijećnicima je 30. siječnja elektronskom poštom poslan prijedlog odluke : Slavko Zahija,
Ivan Juranić, Ivan Volarić, Dragan Zahija, Dominik Gršković, Ivan Lukarić, Matej
Polonijo, Josip Brusić, Franjo Toljanić, Petar Gršković, Igor Justić
Mirjana Polonijo pročelnica Općine Vrbnik, zapisničar dana 31. siječnja nazvala je redom
sve vijećnike da se izjasne da li prihvaćaju navedenu Odluku.
Ad.1.
Članovi Općinskog vijeća Općine Vrbnik usvojili sa 9. glasova ZA a 2 se nisu očitovala na
prijedlog koji su dobili elektronskom poštom:
Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07,
38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) a u svezi s člankom 198. Stavak (6) Zakona o prostornom
uređenu („Narodne novine“, broj 32/13) i članka 42. stavka 25. Statuta Općine Vrbnik
(«Službene novine Primorsko goranske županije» broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13)
općinsko vijeće Općine Vrbnik na 6. sjednici održanoj 30. siječnja 2014. godine, donosi
ODLUKU O IZMIJENI I DOPUNI
ODLUKE
o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik
Članak 1.
U Odluci o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik („Službene
novine Primorsko-goranske županije“, broj 22/12)
U članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Ovom se Odlukom pristupa izradi II. Izmjena i dopune Prostornog plana uređenja Općine
Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/04, 43/07 i 53/07ispravak-u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna Plana).“
Članak 2.
Članak 2. mijenja se i glasi:
Pravna osnova za izradu i donošenje II. Izmjena i dopuna Plana Zakon o prostornom
uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i Prostorni plan Primorsko-goranske županije
(»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/13).

Članak 3.
U članku 3. dodaje se stavak 3. koji glasi:
Izmjene i dopune Plana rade se s ciljem propisivanja detaljnijih uvjeta provedbe zahvata u
prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja koji se temeljem članka
76. stavak (3) i članka 79. stavak (2) Zakona o prostornom uređenju obvezno donose.
Članak 4.
U članku 7. dodaje se točka 5. koja glasi:
5. dokumentacija pripremljena za izradu DPU Komunalno servisne zone Zabrdi.
Članak 5.
Odluka stupa na snagu osmi dana od dana objave u »Službenim novinama Primorskogoranske županije«.
KLASA:350-01/12-01/21
URBROJ: 2142-07-03-14-2
Vrbnik, 30. siječanj 2014.godine

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Vrbnik:
Slavko Zahija,v.r.

Napomena:Vezano uz 5. Sjednicu Općinskog vijeća na kojoj je g.I.Lukarić postavio pitanje
u kojoj je fazi Izmjena i dopuna PPUO Vrbnik, dostavljamo Vam prijedlog Odluke o
Izmjeni i dopuni odluke o izradi II. Izmjena i dopuna PPUO Vrbnik nakon što je Zakon o
prostornom uređenju (NN153/13) stupio na snagu s 1.1.2014.g. Donošenje ove odluke uvjet
je da možemo u PPUO propisati detaljne uvjeta provedbe zahvata u prostoru koje bi inače
propisivali u urbanističkom planu uređenja. Na taj način štedimo sredstva i vrijeme za
izradu UPU-a. Navedeno nam je omogućeno na temelju članka 76. stavak (3) i članka 79.
stavak (2) Zakona o prostornom uređenju.
Molim Vas da prijedlog pročitate kako bi se izjasnili o istom.

Zapisničar:
Mirjana Polonijo, v.r.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Slavko Zahija, v.r.
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