
                
REPUBLIKA HRVATSKA 
Dubrovačko-neretvanska županija 
Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode 
 
KLASA: 351-01/14-01/36 
URBROJ: 2117/1-53/2-14-04 
       
Na temelju članka 160. stavka 1. i članka 166. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", 
br. 80/13), članka 13., i članka 17. stavka 3. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i 
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", br. 64/08) te članka 
16. stavka 2. Uredbe o okolišnoj dozvoli ("Narodne novine", br. 8/14), Upravni odjel za 
zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije, u postupku ishođenja okolišne 
dozvole za odlagalište otpada "Dubravica", Grad Metković 
  

OBAVJEŠTAVA 
javnost i zainteresiranu javnost o upućivanju na  

JAVNU RASPRAVU  
STRUČNE PODLOGE ZA ISHOĐENJE OKOLIŠNE 

DOZVOLE ZA ODLAGALIŠTE OTPADA "DUBRAVICA", 
GRAD METKOVIĆ 

 
1. Odluku o upućivanju na javnu raspravu Stručne podloge za ishođenje okolišne dozvole 

za odlagalište otpada "Dubravica", Grad Metković (u daljnjem tekstu: Stručna podloga), 
donijelo je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode,  9. travnja 2014.  

2. Javna rasprava će trajati 30 dana, u vremenu od 8. svibnja 2014. do zaključno 6. 
lipnja 2014. 

3. Mjesto održavanja javnog uvida u Stručnu podlogu je u prostorijama Upravne zgrade 
Grada Metkovića, Trg Stjepana Radića 1, u Metkoviću, svakog radnog dana od 9:00 –
14:00 sati. 

4. Na mjestu javnog uvida bit će izložena Stručna podloga i tri sažetka Stručne podloge. 
5. Podaci iz Obavijesti o javnoj raspravi i sažetak Stručne podloge bit će danom početka 

javne rasprave objavljeni javnosti i zainteresiranoj javnosti na internetskim stranicama 
Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr).  

6. Javno izlaganje Stručne podloge održat će se u srijedu, 28. svibnja 2014. s 
početkom u 17:00 sati, u Gradskom kulturnom središtu, I. kat, dvorana Galerija, 
Trg Stjepana Radića 1, u Metkoviću. 

7. Prema zamolbi Ministarstva zaštite okoliša i prirode javnu raspravu koordinirat će i 
provoditi Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije. 

8. Pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na Stručnu podlogu javnost i zainteresirana 
javnost može upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida ili u pisanom obliku 
dostaviti Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske 
županije, Vukovarska 16, Dubrovnik, u roku određenom za javnu raspravu. 

9. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se 
uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. 


