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1. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Urbanisti
građevinsko područje naselja N 1
provest će se u razdoblju od 

2. Javni uvid se može izvršiti
(Narodni dom- Mala sala), Novi put 2, Punat,  svakim  danom, osim nedjelje, od 9,oo do 14,oo 
sati.  

3. Javno izlaganje održat ć
zgradi Općine Punat (Narodni dom

4. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog prostornog plana mogu se 
upisati u knjigu primjedbi koja 
Općina Punat, Novi put 2, 51 521 Punat, zaklju

5. Novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjen 
plana uređenja 3 mogu se podnositi samo u svezi s izmjenama povodom prihva
iznesenih u prvoj javnoj raspravi.

6. Prijedlozi, očitovanja, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, te 
potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, ne
o ponovnoj javnoj raspravi.
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ćine Punat temeljem članka 93. stavak 3. Zakona o prostornom ure
gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 80/13) i Zaključ

01/04, URBROJ: 2142-02-02/1-15-71 od 12. studenoga 2015. godine,

PONOVNU JAVNU RASPRAVU 
o Prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređ

đevinsko područje naselja N 1- Centralno naselje Punat

avna rasprava o Prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Urbanistič
čje naselja N 1- Centralno naselje Punat (u daljnjem tekstu Prijedlog UPU 3) 

e se u razdoblju od 23. studenoga do zaključno 30. studenoga 2015.
Javni uvid se može izvršiti za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave u 

Mala sala), Novi put 2, Punat,  svakim  danom, osim nedjelje, od 9,oo do 14,oo 

održat će se za sve zainteresirane dana 24. studenoga 
ine Punat (Narodni dom-Vela sala) s početkom u 18,oo sati. 

itovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog prostornog plana mogu se 
upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida ili poštom na adresu: 

, Novi put 2, 51 521 Punat, zaključno do 30. studenoga 2015. godine.
Novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjen Prijedlog ciljanih izmjena i dopuna Urbanisti

mogu se podnositi samo u svezi s izmjenama povodom prihva
prvoj javnoj raspravi. 

itovanja, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, te 
potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješ

javnoj raspravi. 
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Mala sala), Novi put 2, Punat,  svakim  danom, osim nedjelje, od 9,oo do 14,oo 
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itovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog prostornog plana mogu se 
e se nalaziti na mjestu javnog uvida ili poštom na adresu: 

2015. godine. 
ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog 

mogu se podnositi samo u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi 

itovanja, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, te čitko napisani i 
e se uzeti u obzir u pripremi Izvješća 
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