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O B R A Z L O Ž E NJ E 

uz prijedlog  

Odluke o utvrđivanju Pročišćenog  teksta   

Odredbi za provođenje i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Kršan 

 

 

 

1 / PRAVNA OSNOVA 

Pravna osnova za podnošenje prijedloga Odluke o utvrđivanju Pročišćenog  teksta Odredbi za  

provođenje i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Kršan su odredbe članka 113. stavka 3. 

Zakona o prostornom uređenju (Narodne Novine br. 153/13.).  

 

 

2 / OSNOVNA PITANJA KOJA SE DEFINIRAJU OVIM AKTOM 

Procedura donošenja prostorno planske dokumentacije propisana je Zakonom o prostornom 

uređenju (Narodne Novine br. 153/13.), a u članku 113. stavka 3. Zakona u utvrđena je obaveza 

Općinskog vijeća Općine Kršan da je nakon svake izmjene i/ili dopune prostornog plana dužno 

objaviti pročišćeni tekst Odredbi za  provođenje i grafičkog dijela Prostornog plana. 

Kako je Općinsko vijeće donijelo Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Kršan dužno je u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu Odluke o donošenju izmjene 

i/ili dopune prostornog plana objaviti i Odluku o utvrđivanju Pročišćenog  teksta  Odredbi  za  provođenje  i  

grafičkog  dijela  Prostornog plana uređenja Općine Kršan. 
 Pročišćeni tekst objavčljuje se na način propisan za odluku o donošenja prostornog plana, 

odnosno njegovih izmjena i/ili dopuna. 

 

 

3 / TEKST NACRTA AKTA 

Prijedlog teksta Oduke o o utvrđivanju Pročišćenog  teksta  Odredbi  za  provođenje  i  grafičkog  

dijela  Prostornog plana uređenja Općine Kršan priložen je u privitku Zaključka. 

 

 

4 / FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG AKTA 

Financijska sredstva za provedbu ovog akta predviđena su u Proračunu Općine Kršan za 

2017. godinu. 

 

 

Slijedom navedenog, a temeljem izrađenog prijedloga Općinski Načelnik Zaključkom 

KLASA: 022-04/17-01/3, URBROJ: 2144/04-01-17-78 od 28. ožujka 2017. godine, predlaže 

Općinskom vijeću Općine Kršan donošenje Odluke o utvrđivanju Pročišćenog  teksta  Odredbi  za  

provođenje  i  grafičkog  dijela  Prostornog plana uređenja Općine Kršan u tekstu kako je predloženo. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRŠAN 


