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I.

PODACI IZ OBJAVE PONOVNE JAVNE RASPRAVE

1.

Sukladno članku 95. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17 i 114/18),
gradonačelnik Grada Hvara utvrdio je Zaključkom, Klasa: 350-01/17-01/47, Urbroj:
2128/01-01/1-19-57 od 07. ožujka 2019. godine, prijedlog Urbanističkog plana uređenja
Milna za ponovnu javnu raspravu (zaključak je u prilogu i sastavni je dio ovog izvješća).

2.

Ponovna javna rasprava objavljena je 07. ožujka 2019. godine u dnevnom listu «Slobodna
Dalmacija» te na web stranicama Grada Hvara i Ministarstva graditeljstva i prostornog
uređenja. Preslike teksta objave ponovne javne rasprave te oglasa iz dnevnog lista i s web
stranica sastavni su dio ovog izvješća.

3.

U skladu s objavom, 18. ožujka 2019. godine započeo je ponovni javni uvid i završio 25. ožujka
2019. godine, kada je istekao i rok za dostavu pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi na
prijedlog plana.

4.

Tijekom ponovnog javnog uvida prijedlog Urbanističkog plana Milne bio je izložen u
prostorijama Odsjeka za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu
okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara u Hvaru,
Ulica Vicka Butorovića 4, od 18. ožujka 2019. godine do 25. ožujka 2019. godine, svakog
radnog dana od 9:00 do 13:00 sati, a bio je dostupan i na web-stranici Grada Hvara.

5.

Javno izlaganje održano je 19. ožujka 2019. (utorak) u 11,30 sati u prostorijama društvenog
doma Sv. Teodora u Milni, na Hvaru. Na javnom izlaganju vođen je Zapisnik koji je sastavni dio
ovog izvješća.
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II.

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

Posebne pisane obavijesti o ponovnoj javnoj raspravi upućene su sljedećim tijelima i pravnim
osobama:
1.

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu,
Porinova 1, 21 000 Split

2.

MUP - Policijska uprava splitsko-dalmatinska, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21 000 Split

3.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Split, 21 000 Split

4.

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21 000 Split

5.

HEP – ODS, Elektrodalmacija Split, Odsjek razvoja, Poljička cesta b.b., 21 000 Split

6.

HEP - DISTRIBUCIJA d.o.o. Zagreb, Elektrodalmacija Split, Odsjek razvoja, Poljička cesta

b.b., 21 000

Split
7.

Hvarski vodovod d.o.o., 21465 Jelsa

8.

Odvodnja Hvar, V. Stošića 5, Hvar

9.

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb

10.

Hrvatski Telekom d.d. , R. F. Mihanovića 9, 10 000 Zagreb

11.

JU Zavod za prostorno uređenje Splitsko - dalmatinske županije, Bihaćka 1, 21000 Split

12.

Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko dalmatinske županije, Bihaćka 1,
21 000 Split

13.

Upravni odjel za prostorno uređenje Splitsko dalmatinske županije, Bihaćka 1, 21 000 Split

14.

Grad Hvar, Gradsko vijeće

15.

Grad Hvar, Odbor za urbanizam i prostorno uređenje

16.

Mjesni odbor Milna

Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi sastavni je dio ovog izvješća.
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III.

MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE

U postupku ponovne javne rasprave je pristiglo ukupno 21 pisani podnesak (mišljenja, prijedloga i
primjedbi).
Od toga se 2 podneska (označeni u tablici brojevima 1 i 2) odnosi na dostavljena mišljenja javno
pravnih tijela, pristiglih od:
- MUP, POLICIJSKA UPRAVA SD, Inspektorat unutarnjih poslova
- ODVODNJA HVAR d.o.o., Vlade Stošić 5, Hvar.
Primjedba javno pravnog tijela HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana,
Vukovarska 35, 21 000 Split pristigla je izvan zakonski predviđenog roka ali je na nju odgovoreno i
sastavni je dio ovog Izvješća.
Mišljenja javnopravnih tijela i dokazi sudjelovanja u javnom izlaganju pozvanih sudionika u javnoj
raspravi sastavni su dio ovog izvješća.
Ostali podnesci, njih 19 (označeni u tablici brojevima 3-21) su dostavili ostali sudionici javne
rasprave (fizičke i pravne osobe).
U ovom izvješću je naveden popis sudionika sa sažecima njihovih primjedbi / prijedloga, a izvornici
očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi čuvaju se u arhivi nositelja izrade plana.
Primjedba općinske stručne službe s javnog izlaganja u prijedlogu predmetnog UPU-a u ovom
izvješću je posebno prikazana. Ostalih primjedbi na javnom izlaganju nije bilo, a postavljena pitanja
su raspravljena i odgovorena na samom izlaganju, što je iznijeto kroz Zapisnik s javnog izlaganja.
Sve zaprimljene podneske, u dijelu koji se odnosi na prijedlog UPU-a, obradio je odgovorni voditelj
izrade plana u suradnji s nositeljem izrade, te su utvrđena mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji su
prihvaćeni, odnosno koji nisu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni.
Popis sudionika u ponovnoj javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe prihvaćeni, te
mišljenja, prijedlozi i primjedbe sudionika koji nisu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni s
obrazloženjima o razlozima njihova neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja, daju se u
sljedećoj tablici:
Napomena
Nije bilo sudionika u javnoj raspravi čija mišljenja, prijedlozi ili primjedbe nisu razmatrani.

5

Prijedlog
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MILNE
Grad Hvar
Ponovna javna rasprava
18.03.2019. - 25.03.2019.
Popis primjedbi s odgovorima – RADNI MATERIJAL
broj

podnositelj

Primjedba - sažetak

Odgovor/Obrazloženje

Tijela s javnim ovlastima
1

2

MUP
POLICIJSKA
UPRAVA SD
Inspektorat
unutarnjih
poslova
ODVODNJA
HVAR d.o.o.
Vlade Stošić 5
21450 Hvar

Napominju da su tijekom procedure
izrade plana izdani posebni uvjeti te da
nemaju drugih zahtjeva ni primjedbi.
Traži se dostavljanje na uvid nacrta
konačnog prijedloga UPU-a.

OBRAZLOŽENJE
Navedeni posebni uvjeti su ugrađeni u Odredbe.
(članak 67.). Temeljem Zakona o prostornom
uređenju (NN 153/13, 65/17 i 114/18) ne postoji
obaveza dostavljanja Nacrta konačnog prijedloga
Tijelima s javnim ovlastima u sklopu procedure
donošenja UPU-a.
Traži se:
Primjedba se prihvaća.
Mogućnost izgradnje crpne stanice
OBRAZLOŽENJE
unutar namjene plaže, na lokaciji za koju UPU Milne će se uskladiti s navedenim Idejnim
je izdvojena katastarska čestica i za koju rješenjem.
se navodi da je prethodno dogovorena s
mjesnim odborom kao i brisanje
incidentnih preljeva, a sve u skladu s
Idejnim rješenjem

Tijela s javnim ovlastima – primjedbe pristigle izvan roka
1

HRVATSKE
VODE

Ostale primjedbe
3
TUDOR JOSIP

Traži se korekcija članka 51. koji definira
način regulacije bujica. Traži se
mogućnost izgradnje betonske kinete, a
izostavljanje prirodnih materijala koji su
navedeni.

PRIMJEDBA JE PRISTIGLA IZVAN ROKA.
OBRAZLOŽENJE
Navode se odredbe koje su već korigirane temeljem
primjedbe Hrvatskih voda pristigle tijekom prve
javne rasprave. Navedeni tekst je ubačen u odredbe
izuzev dijela koji se odnosi na mogućnost
postavljanje betonske kinete.
Naime, odredbe UPU-a Milna koje reguliraju
uređenje bujice su usklađene s EU direktivom o
poplavama pa je stoga uređenje korita temeljeno na
sposobnosti prirode da apsorbira višak vode
obzirom da vodotok prolazi kroz površine najvećim
dijelom planirane kao zelene (Vidi kartografski
prikaz broj 4. Način i uvjeti gradnje).
Materijali koji će se koristiti za uređenje bujica su
navedeni u formi preporuke te njihovo korištenje ne
predstavlja obavezu.

Traži se vraćanje novo planirane
prometnice (glavna ulica naselja) na
trasu koja je bila predstavljena na prvom
javnom uvidu te se tvrdi da su kao
vlasnici k.č. 3477/8 novim prijedlogom

Primjedba se ne prihvaća.
OBRAZLOŽENJE
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Gradiva površina unutar navedene čestice iznosi
1212 m2, dok je na prvoj javnoj raspravi iznosila

oštećeni smanjenjem planirane gradive
površine.

1195 m2 . Dakle, planirana gradiva površina je
povećana u odnosu na prethodno rješenje. Nadalje,
novim rješenjem predmetna čestica je podijeljena
na dva dijela , dok je prethodnim rješenjem bila
podijeljena na tri dijela što omogućava racionalnije
korištenje čestice . Također, nova trasa prometnice
prati prirodni pad terena pa stoga ne zahtjeva
značajnije nasipe ili podzide koji bi prelazili na
okolne čestice i olakšava priključenje okolnih čestica
na prometnu i komunalnu infrastrukturu. Slijedom
navedenog izvodi se zaključak da vlasnici k.č.
3477/8 nisu oštećeni novom trasom prometnice.

4

TUDOR NIKŠA
TUDOR LUCIJA
PEŠIĆ RINA

Traži se vraćanje trase glavne ulice
naselja na rješenje s prvog javnog uvida
za k.č. 3477/8.

Primjedba se ne prihvaća.
OBRAZLOŽENJE
Nije moguće izmijeniti trasu prometnice za
pojedinačnu česticu jer prometnica mora
udovoljavati sigurnosnim i tehničkim uvjetima(nagib
i dr.) te opskrbljivati što racionalnije građevinsko
područje.
Dodatno, gradiva površina unutar navedene čestice
iznosi 1212 m2, dok je na prvoj javnoj raspravi je
iznosila 1195 m2 . Dakle, planirana gradiva površina
je povećana u odnosu na prethodno rješenje.

5

DUJE TUDOR

Traži se vraćanje novo planirane
prometnice (glavna ulica naselja) na
trasu koja je bila predstavljena na prvom
javnom uvidu te se tvrdi da su kao
vlasnici k.č. 3476/23 novim prijedlogom
oštećeni smanjenjem planirane gradive
površine I planiranjem zelene površine i
parkirališta na dijelu navedene čestice.

Primjedba se ne prihvaća.
OBRAZLOŽENJE
Gradiva površina unutar navedene čestice iznosi
2019 m2, a u prethodnom rješenju na prvoj javnoj
raspravi je iznosila 1857 m2 . Dakle, planirana
gradiva površina je povećana u odnosu na
prethodno rješenje. Dio koji je planiran kao zelena
površina, moći će se koristiti kao parkiralište za
navedenu česticu..
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STANKO TUDOR

1. Traži proširenje gradivog dijela do
ruba čestice 3478/11 temeljem građ.
dozvole za koju tvrdi da postoji ali je ne
prilaže primjedbi.

Primjedba se djelomično prihvaća.
OBRAZLOŽENJE
Prve tri primjedbe se prihvaćaju

4. Navedena trasa nije moguća zbog neuvjetnog
2. Traži da se navedena čestica označi
spoja na novo planiranu glavnu ulicu naselja.
kao rekonstrukcija, a ne nova gradnja jer
tvrdi da je na njoj započeta gradnja.
3. Traži da se granica zbijenog dijela
naselja proširi i na dvije susjedne čestice.
4. Traži da se postojeća kolno pješačka
prometnica koja prolazi južno od
navedene čestice zbog svog ograničenog
profila planira kao pješačka te da se
planira nova kolna prometnica sjevernim
rubom čestice sukladno priloženoj skici.
7

MJESNI ODBOR
MILNA

Traži se planiranje pristupa zoni
ugostiteljsko turističke namjene kroz
maslinike Dolca, a ne produženjem
postojeće kolno pješačke prometnice.
Navodi se da će se produženjem
7

Primjedba se djelomično prihvaća.
OBRAZLOŽENJE
Planirano parkiralište će se preoblikovati na način
da se proširi za još 4 uzdužna parkirana mjesta
(ukupno cca 23 PM). Također će se u karti 1.

postojeće prometnice izgubiti postojeća
parkirna mjesta.

namjena i korištenje površina izdvojiti parkiralište iz
športsko rekreacijske zone. Nije racionalno planirati
dodatno opterećenje uske makadamske kolno
pješačke prometnice koja prolazi maslinikom, gdje
je gradnja ograničena, a planiraju se isključivo
športsko rekreacijski sadržaji.
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NIKOLINA
TUDOR
KLJAKOVIĆ

Traži da se ukine planirani trg te prilaže
skicu prijedloga formiranja buduće
čestice uz mogućnost izgradnje pomoćne
prizemne građevine.

Primjedba se djelomično prihvaća.
Omogućiti će se formiranje čestice u traženim
granicama kao i izgradnja pomoćne građevine. Trg
je planiran na toj lokaciji već 1969. godine Detaljnim
planom za područje Milne koji je izradio Urbanistički
zavod Dalmacije zajedno s Shankland Cox and
Associates, izvod iz kojeg prilažemo:
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LENKO TUDOR

Ponavlja se primjedba s prve javne
rasprave kojom se traži ukidanje trase
postojećeg puta u zapadnom dijelu
naselja Milna.

Primjedba se ne prihvaća.
Ista primjedba podnosioca Lenka Tudora je već
odbijena tijekom prve javne rasprave.
PONOVLJENO OBRAZLOŽENJE S PRVE JAVNE
RASPRAVE
Kolno pješačku prometnicu je moguće ukinuti
ukoliko se ukine mogućnost nove gradnje na tom
području. Sve nove prometnice su planirane na
privatnom vlasništvu jer druge mogućnosti nema.
Spomenuta kolno pješačka površina je planirana na
postojećoj trasi puta u cijeloj svojoj dužini.
Predložena alternativna trasa nije svrsishodna jer na
području preko kojeg bi morala proći prometnica
nema planiranog ni postojećeg građevinskog
područja Nadalje, predložena trasa nekoliko je puta
duža od postojećeg puta, a većim dijelom prolazi
kroz gustu šumu ili poljoprivredne površine do kojih
je već osiguran poljski put kao i do nekoliko
postojećih zgrada. Širenje postojećeg puta značilo
bi značajno nasipanje ili rušenje postojećih garaža.
DODATNO OBRAZLOŽENJE
Planiranom prometnicom neće se onemogućiti
pristup postojećim građevinama. Omogućiti će se
nova gradnja planiranjem navedene javne
prometne površine.
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STJEPAN PETRIĆ

Traži se korigiranje odredbi koje
reguliraju mogućnost rekonstrukcije
postojećih i ozakonjenih građevina na

Primjedba se prihvaća.
OBRAZLOŽENJE
Korigirati će se odredbe koje definiraju visinu
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način da se za građevine katnosti Po/S+2 građevina koje se rekonstruiraju. Za rekonstrukciju
maksimalna visina definira na sljedeći
svih postojećih građevina maksimalna visina će
način: 6 m, ukoliko postoji podrum i 9 m iznositi 9 m.
ukoliko postoji suteren.
11

DINKOTUDOR,
pok. DINKA
(opunomoćenik
odvjetnik
Željko
Šćepanović)

Traži se mogućnost gradnje na čestici
3471/8, ugostiteljsko turističke namjene,
a nedostatne površine (626 m2) i njeno
spajanje s česticom 3471/5, športsko
rekreacijske namjene, površine 712 m2.

Primjedba se ne prihvaća.
OBRAZLOŽENJE
Primjedba podrazumijeva izmjene PPU Grada Hvara
(minimalna čestica unutar ugostiteljsko turističke
namjene i/ili prenamjena športsko rekreacijske
zone)i nije predmet izrade UPU-a Milna.
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IVO TUDOR
pok. ANDRIJE

Ponavlja se primjedba s prve javne
rasprave kojom se traži ukidanje trase
postojećeg puta u zapadnom dijelu
naselja Milna.

Primjedba se ne prihvaća.
Ista primjedba podnosioca Ive Tudora pok. Andrije
je već odbijena tijekom prve javne rasprave.
PONOVLJENO OBRAZLOŽENJE S PRVE JAVNE
RASPRAVE
Nema prostornih mogućnosti za širenje postojeće
kolnopješačke prometnice u dvosmjernu te stoga
traženu prometnicu nije moguće ukinuti jer bi to
značilo onemogućavanje nove gradnje u tom dijelu
naselja. Predloženo produženje puta prema
“Kampanelu” nije svrsishodno jer na području preko
kojeg bi morala proći prometnica nema planiranog
ni postojećeg građevinskog područja Nadalje,
predložena trasa nekoliko je puta duža od
postojećeg puta, a većim dijelom prolazi kroz gustu
šumu ili poljoprivredne površine do kojih je već
osiguran poljski put kao i do nekoliko postojećih
zgrada (Zaštićeni spomenik kulture, ljetnikovac
Ivanić i restoran na obali, nekadašnja ribarska kuća).
DODATNO OBRAZLOŽENJE
Planiranom prometnicom neće se devastirati
nekretnine već će se omogućiti pristup postojećim
građevinama kao i nova gradnja.
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NIKŠA TUDOR
(pok. Ivana)

Traži se razdvajanje gradivog dijela,
njegovo preoblikovanje i proširenje
sukladno dostavljenoj skici, a sve na k.č.
3477/2.

Primjedba se djelomično prihvaća.
OBRAZLOŽENJE
Gradivi dio će se razdvojiti na dva dijela i
preoblikovati, zadržavajući pri tom istu ukupnu
površinu. Glavnoj postojećoj kući će se omogućiti
proširenje prema zapadu, sukladno traženju, a sve
na način da se zadrži zeleni pojas koji je planiran u
približnoj istoj širini kroz cijelo građevinsko područje
istočnog dijela naselja.

14

TONKA TUDOR

Traži se mogućnost nadogradnje
postojeće kuće na k.č. broj 3478/2
povećanjem maksimalnog kis-a, uz
izmjenu PPU Grada Hvara.

Primjedba se ne prihvaća.
OBRAZLOŽENJE
Primjedba podrazumijeva izmjene PPU Grada Hvara
(povećanje maksimalnog kis-a) i nije predmet izrade
UPU-a Milna.

15

ROLAND TUDOR

Traži se ukidanje javnog parka na k.č.
broj 3467/2.

Primjedba se ne prihvaća.
OBRAZLOŽENJE
Na navedenoj čestici nije planiran javni park. Čestica
broj 3467/2 se nalazi izvan obuhvata UPU-a Milna
te izvan građevinskog područja naselja.
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16

TOMISLAV
TUDOR

Traži se ukidanje javnog parka na k.č.
broj 3467/2..

Primjedba se ne prihvaća.
OBRAZLOŽENJE
Na navedenoj čestici nije planiran javni park. Čestica
broj 3467/2 se nalazi izvan obuhvata UPU-a Milna
te izvan građevinskog područja naselja.

17

BERTI TUDOR

Traži se proširenje građevinskog
područja naselja.

18

KUZMA TUDOR

Traži se izmjena trase glavne ulice naselja Primjedba se ne prihvaća.
na način da prolazi sredinom čestice broj OBRAZLOŽENJE
3467/3.
Navedena čestica se nalazi izvan građevinskog
područja naselja. Primjedbu nije moguće prihvatiti,
a da se ne ugrozi mogućnost opskrbljivanja
prometnom infrastrukturom građevinskog područja
naselja unutar obuhvata UPU-a Milna.

19

LUCIJA
DRAGOVIĆ

1. Traži se povećanje 10% na 25%
smanjenja minimalne čestice preko kojih
su planirane trase novih prometnica ili
širenje postojećih.
2. Ponavlja se primjedba s prve javne
rasprave, a kojom se traži se ukidanje
javne zelene površine na čestici broj
3472/7.

Primjedba se ne prihvaća.
OBRAZLOŽENJE
Primjedba podrazumijeva izmjene PPU Grada Hvara
(proširenje građevinskog područja naselja) i nije
predmet izrade UPU-a Milna.

Primjedba se djelomično prihvaća.
OBRAZLOŽENJE
1. Traženi postotak se ne može povećati. Smanjenje
od navedenih 25%, sukladno PPU-a Grada Hvara, je
moguće koristiti isključivo kada zbog postojeće
okolne izgradnje i postojećih prometnica nije
moguće ostvariti zadanu površinu građevne čestice
što ovdje nije slučaj.
2. Javna zelena površina će se smanjiti na način da
se širina planiranog gradivog dijela uskladi sa
drugim površinama gradivog dijela koje su planirane
iznad nove prometnice(glavne ulice naselja).
Spomenuta javna zelena površina je dio šireg
sustava vidikovaca, odmorišta i dječjih igrališta
povezanih pješačkim putovima unutar cijelog
naselja Milna.
Napominjemo da njeno ukidanje nije moguće jer
članak 99. PPUG Hvara uvjetuje planiranje najmanje
15% površine UPU-a za zelene površine, sport i
rekreaciju i dječja igrališta.
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DORIS TUDOR
KUŠEC

1. Izražava se protivljenje prometnici
koja prolazi uz i preko čestice 3479/10.
2. Izražava se protivljenje prometnici
koja prolazi preko čestice 3474.

Primjedba se ne prihvaća.
OBRAZLOŽENJE
1. Preko navedene čestice ne prolaze prometnice, a
prometnice koje prolaze uz nju su postojeće i nije
predviđeno njihovo širenje. Također predstavljaju
jedine prometnice u istočnom dijelu naselja Milna
koje osiguravaju prometnu i komunalnu
infrastrukturu njenim stanovnicima pa tako i
predmetnoj čestici.
2. Preko čestice 3474 prolazi postojeća prometnica
koja ide prema groblju. Planirano je njeno
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izmještanje bliže moru, između ostalog i u dijelu koji
prelazi preko navedene čestice. Širina planirane
prometnice (obalne šetnice) je širine 3 - 4 m , dakle
širine kako i ostatak postojeće trase koja prolazi
istočnim dijelom naselja Milna.
Primjedbe Grada Hvara
21
GRAD HVAR
Odsjek za
komunalne
djelatnosti,
prostorno
uređenje,
graditeljstvo i
zaštitu okoliša,
europske
fondove i javnu
nabavu

1. Površinu namjene javnog parka na
Primjedba se prihvaća.
kojoj je planirano parkiralište u
zelenilu(istočni dio obuhvata, uz novo
planiranu glavnu ulicu naselja)
prenamijeniti u zaštitno zelenilo. Na taj
način bi sve površine s parkiralištem u
zelenilu bile planirane kao zaštitne
zelene površine kao što je u Odredbama i
propisano.
2. Opisati način oblikovanja građevina uz
novo planiranu glavnu ulicu naselja za
koje je ucrtan građevinski pravac.
3. Sukladno članku 123. PPU Grada Hvara
omogućiti kig od 0,6 za potpuno ukopane
podrumske etaže.
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IV. PRILOZI UZ IZVJEŠĆE
- Zaključak o utvrđivanju prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu
- Objava ponovne javne rasprave
- Preslika oglasa iz „Slobodne Dalmacije“ i naslovnice objava s web stranice Grada Hvara i MGIPU
- Posebna obavijest o ponovnoj javnoj raspravi
- Zapisnik o javnom izlaganju s popisom sudionika
- Dokazi sudjelovanja u javnom izlaganju pozvanih sudionika u ponovnoj javnoj raspravi
(preslike potvrđenih dostavnica)
- Mišljenja javnopravnih tijela

12

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA PLANA ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU
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OBJAVA PONOVNE JAVNE RASPRAVE

14

PRESLIKA OGLASA IZ „SLOBODNE DALMACIJE“ I NASLOVNICE OBJAVA S WEB STRANICE GRADA
HVARA I MGIPU

15

16

POSEBNA OBAVIJEST O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI
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18

ZAPISNIK O JAVNOM IZLAGANJU S POPISOM SUDIONIKA

19

20

21

DOKAZI SUDJELOVANJA U JAVNOM IZLAGANJU POZVANIH SUDIONIKA U PONOVNOJ JAVNOJ
RASPRAVI (preslike potvrđenih dostavnica)
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23

24

25

MIŠLJENJA JAVNOPRAVNIH TIJELA
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(Primjedba pristigla izvan zakonskog roka)
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