
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LUMBARDA 

Jedinstveni upravni odjel Općine Lumbarda 

 

KLASA: 350-01/17-01/1 

URBROJ: 2138/06-03-20-3 

Lumbarda, 10. veljače 2020. 

 

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 

98/19), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja »1« (Službeni glasnik Općine Lumbarda 2/18, 4/19), 

Zaključku o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja »1« za javnu raspravu i objavi Javne 

rasprave (KLASA: 350-01/17-01/1, URBROJ: 2138/06-02-20-2 od 5.02.2020.) Jedinstveni upravni odjel 

Općine Lumbarda objavljuje  

  

JAVNU RASPRAVU 

u postupku izrade Urbanističkog plana uređenja »1« 

 

1. Javna rasrava i javni uvid provest će se u trajanju od 30 dana od 24. veljače 2020. do 24. ožujka 

2020. 

2. Javno izlaganje održat će se 12. ožujka 2020. u vijećnici Općine Lumbarda, zgrada Doma 

kulture,s početkom u 10:00 sati. 

 

3. Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana urđenja »1« omogućava se u Općini Lumbarda, 

svakim radnim danom od 8:00 do 10,00 sati u periodu trajanja javne rasprave, na mrežnim stranicama 

Općine Lumbarda (www.lumbarda.hr) te putem informacijskog sustava prostornog uređenja.  

 

4. Urbanistički plan uređenja »1« izrađuje se temljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 

»1« (Službeni glasnik Općine Lumbarda 2/18, 4/19) te će se u javnoj raspravi razmatrati isključivo 

očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji će se odnositi na isto. 

 

5. Očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja »1« mogu 

se podnositi:  

- upisom u knjigu primjedbi u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lumbarda 

- usmeno tijekom javnog izlaganja 

- upisom u zapisnik o javnom izlaganju  

- dostavom putem pošte na adresu Općina Lumbarda, Lumbarda 493, HR-20263 Lumbarda 

- predajom u pisarnicu Općine Lumbarda. 

 

6. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti majkasnije do 24.03. 2020.  

 

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe, koja budu dostavljena nakon 24.03. 2020. ili budu 

napisani nečitko, bez naziva, imena, prezimena, adrese ili potpisa neće se razmatrati i uzeti u obzir prilikom 

pripreme Izvješća o javnoj raspravi. 

 

                                                                                           Pročelnik JUO: 

                                                                                           Marijo Rončević, dipl.oecc. 


