
5. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU  
IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE 
LOVINAC 

U postupku izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lovinac (u daljnjem tekstu: 
Plan), provedena je javna rasprava o prijedlogu Plana. Javni uvid u prijedlog Plana trajao je od 12.6.2015. 
do 20.6.2015. godine. Javna rasprava o prijedlogu Plana objavljena je u "24 sata" dana 5.6.2015. godine, 
na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i na mrežnim stranicama Općine 
Lovinac. 
Posebna obavijest o javnoj raspravi upućena je na sljedeće adrese: 

- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, Zagreb 
- Državni zavod za zaštitu prirode, Radnička cesta 80/7, Zagreb 
- Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb 
- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, Zagreb 
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Ličko-senjska, Hrvatskog sokola 2, Gospić 
- Javna ustanova "Park prirode Velebit", Kaniža gospićka 4b, Gospić 
- Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske županije, Dr. Franje Tuđmana 4, Gospić 
- Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske 

županije, Ulica Dr. Franje Tuđmana 4, Gospić 
- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodnopodručje primorsko-istarskih slivova, Đure 

Šporera 3, Rijeka 
- Hrvatska elektroprivreda, Elektrolika – Gospić, Lipovska 31, Gospić 
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Gospić, Kaniža 

gospićka 4, Gospić. 

Za vrijeme javnog uvida, dana 18.6.2015. godine održano je javno izlaganje. 
U knjizi primjedbi upisano je 5 prijedloga i primjedbi. U utvrđenom roku za dostavu pisanih prijedloga i 
primjedbi zaprimljeno je 4 prijedloga i primjedbi.  
U utvrđenom roku za dostavu mišljenja iz čl. 101. Zakona o prostornom uređenju pristigla su 2 mišljenje 
javnopravnih tijela.  
Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja obrađeni su u tablici sa odgovorima i obrazloženjima na dostavljene 
prijedloge i primjedbe u toku javne rasprave.   
 
Prilozi Izvješću: 

- Zaključak općinskog načelnika o utvrđivanju prijedloga Plana 
- Objava javne rasprave 
- Posebne obavijesti o javnoj raspravi poslane na gore navedene adrese 
- Zapisnik sa javnog izlaganja sa popisom prisutnih 
- Primjedbe 
- Mišljenje javnopravnih tijela iz čl. 101. Zakona o prostornom uređenju 
- Tablica sa odgovorima i obrazloženjima na dostavljene prijedloge i primjedbe u toku javne 

rasprave 
- Zaključak općinskog načelnika o utvrđivanju konačnog prijedloga Plana. 

Lovinac, 1.7.2015. 
 

Napomena:  Izvješće je nadopunjeno 7.7.2015. jer su nakon utvrđenog roka pristigla još dva mišljenja 
javnopravnih tijela koja su također obrađena. 



 

 
 



 
  
  



Objava na web stranici Ministarstva:  

 
 
  



Objava na web stranici Općine:  

 
 
  



Objava u javnom glasilu:  

 





 



 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 





 
 



 





 



 


	5. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI o prijedlogu
	IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Lovinac

