
              
     REPUBLIKA HRVATSKA 
        ISTARSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA SVETI PETAR U ŠUMI 
      Jedinstveni upravni odjel  
 
KLASA: 350-02/18-01/03 
URBROJ: 2163/03-03-01-19-22 
Sveti Petar u Šumi, 29.10.2019. 

Temeljem članka 96, Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i članka 33. Statuta Općine Sveti Petar 
u Šumi (Službene novine Grada Pazina broj 20/09., 28/09., 11/10. i 23/17.) te Zaključka načelnika Općine Sveti Petar u Šumi  
KLASA: 350-02/18-01/03; URBROJ: 2163/03-04-02-19-22 od 28. listopada 2019., nositelj izrade  Jedinstveni upravni odjel 
Općine Sveti Petar u Šumi objavljuje 

JAVNU RASPRAVU 
o prijedlogu III. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar u Šumi 
 
 
I. 

Javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar u Šumi (u nastavku Prijedlog 
plana) trajat će 8 dana, od 11.11.2019. do 18.11.2019. godine, i to putem javnog izlaganja i javnog uvida. 

 
II. 

Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog plana bit će izložen u zgradi Općine, na adresi Sv. Petar u Šumi 6, radnim danom u 
vremenu od 10:00 do 14:00 sati. 

III. 
Prijedlog plana za javnu raspravu bit će objavljen na mrežnoj stranici Općine Sveti Petar u Šumi: http://www.svpetarusumi.hr  

 
IV. 

Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se 13.11.2019. u 17.00 sati u zgradi „Čitaonica“, na adresi Sv. Petar u Šumi bb. 
 

VI. 
Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje imaju određeni pravni interes na području obuhvata Prijedloga plana da sudjeluju u 
javnoj raspravi te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoje primjedbe, prijedloge, mišljenja i/ili očitovanja o 
Prijedlogu plana.  

VII. 
Primjedbe, prijedlozi, mišljenja i/ili očitovanja na Prijedlog plana mogu se podnositi najkasnije do 18.11.2019. na sljedeće 
načine: 

- upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti uz izloženi Prijedlog plana (u vrijeme trajanja javnog uvida)  
- dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,  
- dostaviti u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Petar u Šumi, na adresi Sv. Petar u Šumi 6 , osobno ili  

poštom 
- dostaviti na e-mail adresu Općine Sveti Petar u Šumi: nacelnik©svpetarusumi.hr 

 
VIII. 

Primjedbe, prijedlozi, mišljenja i/ili očitovanja koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, potpisani imenom i 
prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja ili dostavljena na drugačije od načina 
opisanog u prethodnom članku, neće se uzeti u razmatranje i pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 

 
OPĆINA SVETI PETAR U ŠUMI 

Jedinstveni upravni odjel 


