
REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KARLOBAG

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Klasa. 350-02/16-01/03

Ur.broj: 2125/05-17-21

Karlobag 23.03.2017. godine

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", 153/13) i

Zaključka Općinskog načelnika Općine Karlobag (KLASA:350-02/16-01/03, URBROJ:2125/05-

17-20, od 23.03.2017. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Karlobag objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu dijela Urbanističkog plana uređenja naselja Cesarica-Plitka Draga

1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu dijela Urbanističkog plana uređenja naselja

Cesarica u dijelu Plitka Draga (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

2. Početak javnog uvida je 03.04.2017. godine, a završetak 03.05.2017. godine.

3. Javni uvid u tekstualni i grafički dio Prijedloga Plana, moguć je u Općinskoj vijećnici Općine

Karlobag, Trg dr. Franje Tuđmana 2, Karlobag, svakog radnog dana u vremenu od 8 do 13 sati.

4. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se dana 19.04.2017. godine u Općinskoj

vijećnici Općine Karlobag, Trg dr. Franje Tuđmana 2, Karlobag s početkom u 11 sati.

5. Prijedlog Plana bit će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Karlobag www.karlobag.hr.

6. Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

- upisom u knjigu primjedbi u Općinskoj vijećnici Općine Karlobag,

- upisom u zapisnik o javnom izlaganju,

- dostavom putem pošte na adresu Općina Karlobag, Jedinstveni upravni odjel Općine

Karlobag, Karlobag, Trg dr. Franje Tuđmana 2 zaključno sa 03.05.2017. godine.

7. Nadležna tijela dostavljaju pisano očitovanje na Prijedlog Plana na gore navedenu adresu

zaključno do 03.05.2017. godine. Ukoliko do određenog roka ne dostave pisana očitovanja,

smatrat će se da nemaju primjedbi.

8. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u utvrđenom roku i nisu čitko napisani s imenom i

prezimenom te adresom pošiljatelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.



9. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Karlobag,

Karlobag, Trg dr. Franje Tuđmana 2, na broj telefona 053/694-460 ili putem elektroničke pošte

na adresu boris.smojver@karlobag.hr.



REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KARLOBAG

OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa. 350-02/16-01/03

Ur.broj: 2125/05-17-20

Karlobag 23.03.2017. godine

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

("Narodne novine" broj 33/01, 60101-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 , 125/08 i

36109 ) i 42. Statuta Općine Karlobag, C.Županijski glasnik" Ličko-senjske županije broj

14/09,8/13 i 17/13), Općinski načelnik Općine Karlobag donosi

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog dijela Urbanističkog plana uređenja naselja Cesarica u dijelu Plitka

Draga (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) i upućuje na javnu raspravu.

2. Javna rasprava o Prijedlogu iz točke 1. ovog Zaključka provest će se, u trajanju od 30

dana, od 03. travnja 2017. do 03. svibnja 2017. godine, putem javnog izlaganja i javnog

uvida.

3. Oglas o Javnoj raspravi objavljuje se :

- u dnevnom tisku,

- na oglasnoj ploči Općine Karlobag,

- na web stranici Općine Karlobag www.karlobag.hr

.- na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja www.mgipu.hr

4. Javno izlaganje provest će se u srijedu, dana 19. travnja 2017. godine u Općinskoj

vijećnici Općine Karlobag s početkom u 11 sati.

5. Javni uvid u prijedlog Plana omogućava se u Općinskoj vijećnici Općine Karlobag, Trg dr.

Franje Tuđmana 2, Karlobag, svakog radnog dana od 8 - 13 sati.

6. Tijekom trajanja Javne rasprave sudionici (pravne i fizičke osobe) imaju pravo davanja

mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog Plana:

- upisom u knjigu primjedbi u Općinskoj vijećnici Općine Karlobag,

- upisom u zapisnik o javnom izlaganju,



- dostavom putem pošte na adresu Općina Karlobag, Jedinstveni upravni odjel Općine

Karlobag, Karlobag, Trg dr. Franje Tuđmana 2.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana koji nisu čitko napisani i potpisani imenom

i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o

javnoj raspravi.

7. Nakon završetka rasprave Jedinstveni upravni odjel Općine Karlobag i Izrađivač Plana

sačinit će Izvješće i zajedno sa Nacrtom konačnog Prijedloga Plana dostaviti ga Općinskom

načelniku Općine Karlobag na daljnji postupak.

8. Za neposrednu provedbu Javne raprave zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine

Karlobag.


