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OPĆINE KLIS
KLIS, 18. rujna 2013. godine

Na temelju članka 47. i članka 78. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”,
broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka
30. Statuta Općine Klis (“Službeni vjesnik Općine
Klis”, broj 2/13), a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Klis na 2. sjednici od
6. kolovoza 2013. godine, donosi

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja općine Klis
1. Pravna osnova za izradu Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja općine Klis:
– Zakon o prostornom uređenju i gradnji u točki
2.6. (članak 78.-102.) definira postupak izrade
i donošenja dokumenata prostornog uređenja u
skladu s kojim je izrađena ova Odluka;
– izrada Izmjena i dopuna PPU općine Klis definirana je i Izvješćem o stanju u prostoru za
razdoblje 2012.-2016. (“Službeni vjesnik Općine
Klis”, broj 6/12).
2. Razlozi za izradu Izmjena i dopuna PPU
općine Klis su:
– usklađivanje PPU općine Klis s novim Zakonom
o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12);
– usklađivanje PPU općine Klis s Izmjenama i
dopunama Prostornog plana Splitsko-dalmatinske
županije;
– potreba omogućavanja izgradnje alternativnih
izvora energije;
– potreba planiranja novih i izmjena postojećih
UPU i DPU;
– potreba planiranja mogućih novih radnih zona;
– potreba usklađivanja buduće komunalne izgradnje infrastrukture i PPU općine Klis;
– manje izmjene granica zona u planu namjene
površina.
3. Obuhvat Izmjena i dopuna PPU općine Klis
je cijelo katastarsko područje općine Klis.
4. Ocjena stanja u obuhvatu:
– Stanje u obuhvatu PPU općine Klis je takvo da
su potrebne Izmjene i dopune PPU općine Klis
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zbog promjena u demografskom smislu, gospodarskom, prometnom, infrastrukturnom, zbog
načina zaštite i prezentacije spomeničkih cjelina
i lokaliteta, kao i zbog zaštite prirodnih resursa,
posebno vodnih.
5. Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna PPU općine Klis:
– usklađivanje PPU općine Klis s Izmjenama i
dopunama Prostornog plana Splitsko-dalmatinske
županije;
– općinski značaj – razvoj naselja, radnih zona,
društvene, prometne (izgradnja novoplanirane
i sanacija i rekonstrukcija postojeće neuvjetne
ulične mreže) i komunalne infrastrukture, razvoj
elektroenergetskog sustava, alternativnih izvora
energije.
6. Stručne podloge: nije predviđena izrada
posebnih stručnih podloga za ove Izmjene i dopune PPU općine Klis. Stručne analize provedene su
kroz rad Savjeta za prostorno uređenje na praćenju
stanja u prostoru.
7. Izmjene i dopune PPU općine Klis izraditi
će se na katastarskim planovima iz postojećeg PPU
općine Klis, a u mjerilu su 1:5000, skenirani i biti
će u digitalnom obliku.
Katastarski planovi za k.o. Klis i k.o. Prugovo
su i vektorizirani.
8. Tijela i osobe koje će dostaviti svoje zahtjeve
za izradu Izmjena i dopuna PPU općine Klis:
– Hrvatska elektroprivreda – Elektrodalmacija
Split,
– Vodovod i kanalizacija, Split;
– Hrvatske ceste, Split;
– Županijska uprava za ceste, Split;
– Hrvatski telekom, Split;
– Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u
Splitu;
– Hrvatske vode, Split;
– MUP – sektor civilne zaštite, Split;
– Hrvatske šume;
– Hrvatske autoceste;
– i druga odgovarajuća tijela s javnim ovlastima.
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8.1. Drugi sudionici koji će sudjelovati u izradi
Izmjena i dopuna PPU općine Klis:
– Grad Kaštela;
– Grad Solin;
– Općina Dugopolje;
– Općina Lećevica;
– Općina Muć;
– Mjesni odbori Općine Klis;
– Savjet za prostorno uređenje Općine Klis;
– Županijski ured za prostorno uređenje, ispostava
Solin.
9. Rokovi:
– rok za dostavu zahtjeva navedenih tijela i osoba
za izradu PPU općine Klis je 30 dana od dana
primitka poziva za dostavu zahtjeva;
– odluku o objavi jednog ili više javnih uvida i
jedne ili više javnih rasprava donosi općinski
načelnik Klis prema zakonu, a javni uvid će
trajati 15 dana;
– pisani prijedlozi i primjedbe dostavljati će se u
roku od 15 dana od dana objave javnog uvida.
– rok za donošenje Izmjena i dopuna PPU općine
Klis je šest mjeseci od završetka javne rasprave,
u protivnom se javna rasprava mora ponoviti.
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– ostali rokovi, mišljenja, te rok dovršenja Izmjena
i dopuna PPU općine Klis će biti prema Zakonu
o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12).
10. Tijekom izrade i donošenja Izmjena i dopuna PPU općine Klis neće biti zabrane izdavanja
akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.
11. Izvor financiranja izrade Izmjena i dopuna PPU općine Klis kao i eventualno potrebne
dokumentacije za navedene Izmjene i dopune su
proračunska sredstva Općine Klis.
12. Ova Odluka o Izmjeni i dopuni PPU općine
Klis objaviti će se u službenom glasniku Općine, u
dnevnom tisku, te na web stranici Općine Klis.
13. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
objave u glasilu “Službeni vjesnik Općine Klis”.
14. Za sve što nije izričito navedeno u ovoj
Odluci o Izmjeni i dopuni PPU općine Klis primjenjivati će se odredbe Zakona o prostornom
uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj 76/07,
38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i drugih odgovarajućih
propisa.
Klasa: 021-05/13-01/01
Ur.broj: 2180/01-01/13-978
Klis, 6. kolovoza 2013. godine
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IZDAVAČ: Općina Klis – Glavni i odgovorni urednik Milan Kurtović, tajnik Općine Klis – uređuje Jedinstveni
upravni odjel Općine Klis, tel.: 021/240-292, fax.: 021/240-675 – Tisak Kolonel, j.d.o.o. - Omiš – Izlazi po potrebi

