
 

                
REPUBLIKA HRVATSKA  

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

                OPĆINA DUBRAVICA 

                Općinski načelnik 

 

KLASA: 021-05/13-02/ 02 

URBROJ: 238/40-13-01 

Dubravica, 17. siječnja 2013. godine 

 

Na temelju članka 86. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 

38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) načelnik Općine Dubravica objavljuje  

JAVNU RASPRAVU 

o Ciljanim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Dubravica 

1. 

Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Dubravica. 

Prijedlog plana za javnu raspravu sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela, te obaveznih 

priloga. 

2. 

Javna rasprava trajat će 8 dana, od  06.- 13.02.2013. godine 

3. 

Prijedlog Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubravica izložen je 

javnom uvidu u vrijeme trajanja rasprave u prostorijama Općine Dubravica, svakog radnog 

dana od 08.00 do 15.00 sati. 

4. 

Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje prijedloga Ciljanih Izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine u prostorijama Općine Dubravica dana 

08.02.2013., s početkom u 11 sati. 

5. 

Primjedbe na izloženi prijedlog plana mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na 

sljedeći način: 



Tijela državne uprave, upravna tijela županije te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju 

pismene primjedbe načelniku Općine Dubravica, Ulica Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica.  

Građani i druge pravne osobe dostavljaju primjedbe na slijedeći način: 

Upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedloge plana na javnoj 

raspravi. 

Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju plana 08.02.2013. 

godine. 

Upućivanjem pismenih primjedbi načelniku Općine Dubravica, Ulica Pavla Štoosa 3, 10293 

Dubravica.  

Primjedbe koje nisu čitko napisane i potpisane imenom i prezimenom i adresom podnositelja 

neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. 

6. 

Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima državne uprave i 

pravnim osobama s javnim ovlastima. 

 

                                                              N A Č E L N I K  

                                                                                                               Franjo Štos 

                                                                                                         ________________ 


