
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI 
CASTELLIERE-S.DOMENICA 

Jedinstveni upravni odjel  

Klasa: 350-01/19-01/21 
Urbroj: 2167/06-04-20-13 
Kaštelir-Castelliere, 23. lipanj 2020. 
 

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN, br. 153/13, 65/17, 114/18, 
39/19 i 98/19) Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Kaštelir (Službene 
novine Općine Kaštelir-Labinci 04/19 i 05/19) i Zaključka općinskog načelnika Općine 
Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica (KLASA:350-01/19-01/21, URBROJ:2167/06-02-
20-12 od 15. lipnja 2020. godine, objavljuje se  

 

JAVNA RASPRAVA 
O PRIJEDLOGU  

URBANISTIČKOG  PLANA UREĐENJA  
DIJELA NASELJA KAŠTELIR 

 
 
1. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Kaštelir,  provest će 
se, u trajanju od  30 dana, u razdoblju od 06. srpnja 2020. godine do 06. kolovoza 2020. 
godine. 
 
2. Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Kaštelir tijekom 
provođenja javne rasprave može se izvršiti u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica, Kaštelir, Kaštelir 113, svakog radnog dana od 8 - 14 
sati te na mrežnim stranicama Općine Kaštelir-Labinci. – www.kastelir-labinci.hr 
 
3. Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Kaštelir održat će se 
dana 15. srpnja 2020. godine (srijeda)  u vijećnici Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-
S.Domenica s početkom u 13.00 sati. 
 
4. Za vrijeme trajanja javne rasprave svi zainteresirani sudjeluju na način da:  

- imaju pristup i uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Kaštelir,  
- mogu upisati prijedloge/primjedbe u knjigu primjedbi u Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica, 
- postavljaju pitanja u javnom izlaganju, na koja će odgovarati nositelj izrade, 
odnosno stručni izrađivač, usmeno ili u pisanom obliku, 
- mogu upisati  prijedloge/primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju, 
- upućuju prijedloge/primjedbe dostavom putem pošte na adresu Općina Kaštelir-
Labinci-Castelliere-S.Domenica, Kaštelir 113, Kaštelir. 
- Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana moraju biti napisani čitko i 

razumljivo, potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja. 
 
5. Sve prijedloge i primjedbe sudionika u javnoj raspravi koji su dani u roku i na propisani 
način, obradit će stručni izrađivač i s nositeljem izrade Plana pripremiti posebno izvješće. 
 
 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

 


