
REPUBLIKA HRVATSKA 

ŽUPANIJA ŠIBENSKO-KNINSKA  

GRAD SKRADIN 

Jedinstveni upravni odjel 

 

Na temelju članaka 96. i 97. Zakona o prostornom uređenju (˝Narodne novine˝, broj 153/13, 

65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka gradonačelnika Grada Skradina KLASA: 350-

02/19-01/3, URBROJ:2182/03-1-21-11od 01. ožujka 2021. godine, Jedinstveni upravni odjel 

Grada Skradina objavljuje 

 

 

JAVNU RASPRAVU 

O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 

 SPORTSKO-REKREACIJSKE ZONE DUBRAVICE 

 

1. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Sportsko-rekreacijske zone 

Dubravice trajat će trideset (30) dana, od 25. ožujka do 23. travnja 2021. godine.  

 

2. Javni uvid u prijedlog Urbanističkog plana uređenja Sportsko-rekreacijske zone Dubravice 

moći će se izvršiti u prostorijama Grada Skradina, Trg Male Gospe 3, I kat,  22 222 Skradin, 

svaki radni dan, od 08,00 -14,00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički 

dijelovi te Sažetak za javnost Plana. 

 

3. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se jedno javno izlaganje za građanstvo i 

udruge građana, predstavnike nadležnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela, koje će se održati 14. 

travnja 2021. godine u 12,00 sati u prostoru polivalentne dvorane Kulturnog centra 

Skradin, A. Becića 2,  Skradin, uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera. 

 

4. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Sportsko-rekreacijske 

zone Dubravice mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave: 

• upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana na mjestu javnog uvida,  

• predati u pisanom obliku na adresu Trg Male Gospe 3, 22 222 Skradin, 

• upisati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, 

zaključno s danom 23. travnja 2021. godine. 

 

5. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, ne sadrže ime, prezime i adresu podnositelja 

ili nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 

 

KLASA: 350-02/19-01/3 

URBROJ: 2182/03-1-21-12 

Skradin, 03. ožujka  2021.                           

                                                                                            PROČELNIK 

Josip Silov, dipl. ing. agr., v.r. 


