
 

      
REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA 

        
OPĆINA PRIMORSKI DOLAC  

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 302-01/14-01/04                                     

UR.BROJ: 2134/02-01/01-16-18 

Primorski Dolac, 07. lipnja 2016. godine   

                                                                          
 

        Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te Zaključka 

Općinskog načelnika o utvrđivanju Nacrta Strategije razvoja Općine Primorski Dolac za razdoblje 

od 2015. do 2020. godine za javnu raspravu (Klasa: 302-01/14-01/04, Urbroj: 2134/02-01/01-16-

17 ) Općinski Načelnik Općine Primorski Dolac objavljuje 

 

 

JAVNU RASPRAVU 

o Nacrtu Strategije razvoja Općine Primorski Dolac  

za razdoblje 2015. -2020.   

 

I.  

 

1. Otvara se javna rasprava o Nacrtu Strategije razvoja Općine Primorski Dolac za razdoblje 

od 2015. do 2020. godine u trajanju od trideset (30) dana.  

 

II. 

 

2. Javni uvid u Nacrt Strategije razvoja Općine Primorski Dolac za razdoblje od 2015. do 

2020. godine započet će dana 16. lipnja 2016. godine i trajati će do 16. srpnja 2016. godine. 

 

3. Nacrt Strategije razvoja Općine Primorski Dolac za razdoblje od 2015. do 2020. godine biti 

će dostupan uvidu svih zainteresiranih radnim danom od 08,00 do 14,00 sati u Općini 

Primorski Dolac, Primorski Dolac 2, 21227 Primorski Dolac. Isti će biti objavljen i na 

mrežnoj stranici Općine Primorski Dolac (www.primorskidolac.hr).  

 

4. Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da sudjeluju u javnoj raspravi te da u 

tijeku javnog uvida daju primjedbe i prijedloge na Nacrt Strategije. 

 

5. Sudionici u javnoj raspravi imaju pravo pristupa na javni uvid u Nacrt Strategije te mogu 

mišljenja, prijedloge i primjedbe na Nacrt Strategije razvoja Općine Primorski Dolac za 

razdoblje 2015. -2020. godine dati u pisanom obliku i to:   

 

- upisom u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu izlaganja Nacrta Strategije, 

- neposrednom predajom na protokol u Općini Primorski Dolac, 

http://www.primorskidolac.hr/


 

- poštom na adresu Općine Primorski Dolac do kraja trajanja javne rasprave, zaključno s 

datumom 16. srpnja 2016. godine.  

 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i 

prezimenom uz adresu podnositelja neće se razmatrati niti uzimati u obzir. 

 

        

          NAČELNIK OPĆINE 

         BOŽO VIDIĆ  

 

         u.z. Zamjenik Načelnika 

         Dalibor Ukić  


