TROŠKOVNIK
Izrade Izmjena i dopuna PPUO Ružić (IV)
Opis
predmeta
nabave

Naziv usluge
1. Izrada ID PPUO Ružić (IV) sa slijedećim razlozima za izradu:

Izrada
prostornoplanske
dokumenta
cije

- Korekcija građevinskih područja po zahtjevima građana i javnim potrebama te formiranje
građevinskih zona za stambeno zbrinjavanje,
- brisanje Gospodarske zone Čavoglave iz PPUO Ružić,
- uplanjenje novog groblja u naselju Čavoglave,
- uplanjenje nove dionice županijske ceste LC65055 s mostom na rijeci Čikoli,
- korekcija tekstualnog i grafičkog dijela Plana vezano za vjetro-park na Moseću,
- planiranje zona za smještaj postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih
izvora - solarnih elektrana površine do 15 ha,
- korekcija u postojećem Planu krivo ucrtane lokacije ŠRZ Gornji Moseć,
- korekcija Odredbi za provođenje,
- usklađenje sa PPŽ i Zakonom,
- eventualni drugi zahvati koji će se definirati nakon stručne analize odabranog ponuditelja.
2. Provedba postupka ocjene o potrebi strateške procjene (prema potrebi),
3. Priprema nacrta:
- Odluke o izradi ID PPUO Ružić (IV)
- Odluke o potrebi strateške procjene (prema potrebi),
- Odluke o donošenju (nacrt konačnog prijedloga) ID PPUO Ružić (IV)
Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ružić (IV) obuhvaća čitavo područje
Općine Ružić te uključuje:
A) Stručnu suradnju u proceduri izrade i donošenja Plana sukladno Zakonu o prostornom
uređenju, tj. stručnu pomoć Općini kod izrade prijedloga Odluke o donošenju Plana, te izrade
prijedloga svih dopisa potrebnih za provođenje procedure izrade i donošenja Plana.
B) Izradu Nacrta prijedloga Plana, Prijedloga plana za javnu raspravu, Nacrta konačnog
prijedloga i Konačnog prijedloga za potrebe donošenja na sjednici Općinskog vijeća, suradnju
kod provođenja javne rasprave i izrade izvješća o provedenoj raspravi, isporuku plana u 6
uvezenih primjeraka tekstualnog i grafičkog dijela i 6 primjerka na digitalnom mediju.
C) Druge radnje koje su sukladno važećoj zakonskoj regulativi definirane kao obveza izrađivača
Plana.
CIJENA BEZ PDV-a:
PDV:
CIJENA S PDV-om:
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(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

