
III. IZMJENE I DOPUNE DPU ZONE KONJSKO BRDO I S TIM POVEZANIH
X. IZMJENA I DOPUNA PPUO PERUŠIĆ

Izvješće o javnoj raspravi

U postupku izrade III. izmjena i dopuna DPU zone Konjsko Brdo i s tim povezanih X. izmjena i dopuna
PPUO Perušić (u daljnjem tekstu: Plan), provedena je javna rasprava o prijedlogu Plana.

Javni uvid u prijedlog Plana trajao je od 3. veljače 2021. do 11. veljače 2021., a javno izlaganje održano je 5.
veljače 2021. godine. Javna rasprava o prijedlogu Plana objavljena je u “Novom listu” dana 1. veljače 2021.
godine, na internetskoj stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 1. veljače
2021. godine i na internetskoj stranici Općine Perušić 30. siječnja 2021. godine.

Popis javnopravnih tijela kojima je upućena posebna obavijest o javnoj raspravi nalazi se u točki 2. ovog
izvješća.

U knjizi primjedbi nije bilo upisanih primjedbi, a u utvrđenom roku za dostavu nije dostavljena niti jedna
primjedba. U utvrđenom roku za dostavu mišljenja iz čl. 101. Zakona o prostornom uređenju pristiglo je
mišljenje HAKOM-a. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja s odgovorima i obrazloženjima na dostavljene
prijedloge i primjedbe u tijeku javne rasprave dani su u točki 3. ovog izvješća.

Perušić, 19. veljače 2021. godine

Sadržaj izvješća
1. Podaci iz objave javne rasprave
2. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspravi
3. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog plana prihvaćeni,

djelomično prihvaćeni ili nisu prihvaćeni, te razlog neprihvaćanja
4. Akti vezani uz javnu raspravu

4.1. Zaključak načelnika o utvrđivanju prijedloga plana za javnu raspravu
4.2. Objava javne rasprave na internetskim stranicama Općine i MGIPU te u javnom glasilu
4.3. Zapisnik s javne rasprave
4.4. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe
4.5. Dokaz o dostavi posebnog poziva



1. Podaci iz objave javne rasprave
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2. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj

raspravi
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Posebna obavijest poslana je na sljedeće adrese:

● Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Gospiću, Budačka 12, Gospić

● Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Ličko-senjska, Odjel zajedničkih i upravnih poslova
inspektorata unutarnjih poslova, Hrvatskog sokola 2, Gospić

● Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite
Rijeka, Služba civilne zaštite Gospić, Kaniža Gospićka 4, Gospić

● Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10,
Zagreb

● Ličko-senjska županija, Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske županije, dr. Franje
Tuđmana 4, Gospić

● Ličko-senjska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, dr. Franje Tuđmana 4, Gospić
● Ličko-senjska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno

gospodarstvo, dr. Franje Tuđmana 4, Gospić
● Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, Budačka 55, Gospić
● Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, Rijeka
● Hrvatske vode, VGI za mali sliv “Lika, Podvelebitsko primorje i otoci”, Bužimska 10, Gospić
● Hrvatske ceste, Vončinina 3, Zagreb
● Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije, Smiljanska 41, Gospić
● Lika ceste, Smiljanska 41, Gospić
● HEP – Operator distribucijskog sustava, Elektrolika, Lipovska 31, Gospić
● Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9,

Zagreb
● Perušić d.o.o. za komunalne djelatnosti, Trg popa Marka Mesića 2, Perušić
● USLUGA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Bužimska 10, Gospić
● Grad Gospić, Budačka 55, Gospić
● Grad Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 2, Senj
● Grad Otočac, Kralja Zvonimira 10, Otočac
● Općina Plitvička Jezera, Trg Svetog Jurja 6, Korenica
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3. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na

prijedlog plana prihvaćeni, djelomično prihvaćeni ili nisu prihvaćeni, te razlog

neprihvaćanja
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4. Akti vezani uz javnu raspravu

4.1. Zaključak načelnika o utvrđivanju prijedloga plana za javnu raspravu
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4.2. Objava javne rasprave na internetskim stranicama Ministarstva i Općine te u

javnom glasilu
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4.3. Zapisnik s javne rasprave

7



4.4. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe
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4.5. Dokaz o dostavi posebnog poziva
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