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I Z V J E Š Ć E 
O JAVNOJ RASPRAVI O  

Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela područja Borak-Potočine (zona 
Bluesun) 

i 
Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol za područje 

Borak- Potočine (zona Bluesun) 
  
Temeljem članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 
153/13 i 65/17) - u nastavku teksta Zakon i članka 47. Statuta Općine Bol (Službeni glasnik 
Općine Bol broj 5/09, 11/14, 1/15, 1/18 i 2/18- pročišćeni tekst), Načelnik Bola je Zaključkom 
Klasa: 350-01/18-01/66; Urbroj: 2104/018-02/37 od 15. svibnja 2018. godine utvrdio Prijedlog 
Urbanističkog plana uređenja dijela područja Borak-Potočine (zona Bluesun) i Prijedlog 
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol za područje Borak- Potočine (zona 
Bluesun) za javnu raspravu (u nastavku teksta – Prijedlog UPU-a i Prijedlog ID PPUO-a) 
(Prilog 1) 
 
1.Podaci o objavi javne rasprave 
 
Sukladno članku 96. stavku 3. i 4. Zakona, Jedinstveni upravni odjel, objavio je javnu 
raspravu o Prijedlogu UPU-a i Prijedlogu ID PPUO-a dana 17. svibnja 2018. godine na web 
stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i na web stranici Općine Bol, a 17 
svibnja 2018. godine u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“. (Prilozi 2.1, 2.2, 2.3) 
 
2.Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani s posebnom obavijesti o javnoj 
raspravi 
 
Sukladno članku 97. Zakona, upućena je posebna pisana obavijest o javnoj raspravi 
javnopravnim tijelima iz Odluke o izradi (određenim posebnim propisima) i mjesnom odboru 
unutar kojeg je područje obuhvata Prijedloga UPU-a. (Prilozi 3.1,...  ).  
 
3. Podaci o javnom uvidu  i  javnom  izlaganju  
 
Javni uvid u Prijedlog UPU-a je sukladno članku 98., stavku 2. Zakona trajao 30 dana i to od 

25. svibnja do 26. lipnja, a javni uvid u Prijedlog ID PPUO-a sukladno članku 98., stavku 3. 
Zakona 15 dana i to od 25. svibnja do 11. lipnja 2018.godine, sve u skladu i s Odlukom o 
izradi i s objavom javne rasprave.  
 
Javno izlaganje za predmetne planske dokumente provedeno je sukladno članku 99. Zakona 
08. lipnja 2018. godine u prizemlju Doma kulture, Frane Radića 16, Bol, o čemu je sastavljen 



Zapisnik, a sastavni dio zapisnika o javnom izlaganju je evidencija prisutnih na javnom 
izlaganju (Prilozi 4.1 i 4.2). 
 
4. Mišljenja, prijedlozi, primjedbe na Prijedlog UPU-a i Prijedlog ID PPUO-a  
 
U roku označenom u objavi javne rasprave zaprimljena su mišljenja od javno pravnih tijela:  - 
- Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Split 
- HAKOM-a. 
 
O Prijedlogu UPU-a i Prijedlogu ID PPUO-a do roka naznačenog u objavi javne rasprave i u 
posebnoj pisanoj obavijesti o javnoj raspravi, kao ni nakon toga a do izrade ovog Izvješća, 
nisu se očitovala javno pravna tijela kojima je dostavljena obavijest: 
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u  
  Splitu za područje Splitsko-dalmatinske županije, Porinova bb, 21000 Split; 
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta  
  80, 10000 Zagreb; 
- Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 
- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova,  
  Vukovarska 35, 21000 Split; 
- Lučka kapetanija Split, Obala Lazareta 1, 21000 Split; 
- MUP - Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih, inspekcijskih i  
  poslova civilne zaštite, Trg Hrvatske bratske zajednice br. 9, 21000 Split; 
- Splitsko-dalmatinska županija, Županijska uprava za ceste, R. Boškovića 22,  
  21000 Split; 
- HEP - Operator distribucijskog sustava (HEP ODS) d.o.o., Elektrodalmacija Split,  
  Pogon Brač, Ulica Vrilo 7, 21400 Supetar; 
- Vodovod-Brač d.o.o., Mladena Vodanovića 23, 21 400 Supetar; 
- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Ulica  
  Domovinskog rata 2, 21000 Split 
- Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu  
  infrastrukturu i zaštitu okoliša, Domovinskog rata 2, 21000 Split. 
 
U roku naznačenom u objavi javne rasprave zaprimljeno je 108 primjedbi, prijedloga i 
očitovanja građana, tvrtki i udruga.  
 
Sažeci svih zaprimljenih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi s obrazloženjima o 
razlozima njihova neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja daju se u Prilogu 5, a 
izvornici očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi čuvaju se u arhivi nositelja izrade.  
Preslici mišljenja, primjedbi i suglasnosti javno pravnih tijela daju se u Prilogu 6 Izvješća.  

 
Sukladno članku 102. Zakona, sva očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe obrađeni su od 
strane odgovornog voditelja u suradnji s nositeljem izrade UPU-a i s tim u vezi ID PPUO-a, te 
je pripremljeno  ovo Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 
dijela područja Borak-Potočine (zona Bluesun) i Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Bol za područje Borak- Potočine (zona Bluesun). 
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