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Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 
114/18 i 39/19) Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj objavljuje 

JAVNU RASPRAVU 
o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 3 građevinskog područja N-3 Klimno  

1. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 3 građevinskog područja N-3 Klimno  
održat će se u razdoblju od 21. svibnja do 20. lipnja 2019. godine. 

2. Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja UPU 3 građevinskog područja N-3 Klimno za 
vrijeme trajanja Javne rasprave može se obaviti u prostorijama Općine Dobrinj, Dobrinj 103, Dobrinj, 
radnim danom od 9 do 13 sati, te na službenim web stranicama Općine Dobrinj www. dobrinj.hr. 
 
3. Javno izlaganje održat će se dana 6. lipnja 2019. godine u 13 sati u prostorijama Općine Dobrinj. 
 
4. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim 
propisima te mjesnim odborima. 
 
5. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi: 
Svi zainteresirani mogu sudjelovati u javnoj raspravi na sljedeće načine: 
- imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog plana, tijekom trajanja javnog uvida, 
- mogu postavljati pitanja za vrijeme javnog izlaganja o predloženim planskim rješenjima,te dati 
prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju,  
- mogu  za vrijeme trajanja javne rasprave upisati mišljenja, prijedloge i primjedbe u Knjigu primjedbi 
koja je izložena uz Prijedlog plana, te predati pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe putem pošte na 
adresu: Općina Dobrinj, Dobrinj 103, 51514 Dobrinj,  s naznakom “prilog javnoj raspravi”, zaključno s 
danom 20. lipnjem 2019. godine. 
 
6. Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani, s adresom podnositelja i u roku 
dostavljeni u protivnome se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. 
                                                        
                                                                                                                                 Pročelnica 
                                                                                                                   Tea Orlić Mihajić, mag.iur.  
 
 
 
Dostaviti: 
- „Novi list“ - oglasi.press@gmail.com 
- web stranice Općine Dobrinj – www.dobrinj.hr, 
- web stranice Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja – web@mgipu.hr 
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