
             
REPUBLIKA HRVATSKA 
Dubrovačko-neretvanska županija 
Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša 
KLASA: 351-01/18-01/67 
URBROJ: 2117/1-09/1-18-05        
Na temelju članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima 
zaštite okoliša ("Narodne novine", br. 64/08) Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-
neretvanske županije obavještava javnost i zainteresiranu javnost o upućivanju na 

 
JAVNU RASPRAVU  

STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ  
SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE TE ODVODNJE I 

PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE 
DUBROVNIK, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

                 
1. Odluku o upućivanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš sustava javne vodoopskrbe te 

odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Dubrovnik, Dubrovačko-neretvanska županija, u 
daljnjem tekstu: Studija, donijelo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 12. listopada 2018.  

2. Javna rasprava trajat će 30 dana, u vremenu od 02. studenog 2018. do zaključno 03. prosinca 2018. 

3. Mjesto održavanja javnog uvida u Studiju je u Dubrovniku, u službenim prostorijama Grada Dubrovnika, 
Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1; u Slanom, u 
službenim prostorijama Općine Dubrovačko primorje, Trg Ruđera Boškovića 1, u Župi dubrovačkoj, u 
službenim prostorijama Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 44 i u Stonu, u službenim prostorijama  
Općine Ston, Trg kralja Tomislava 1, svakog radnog dana od 9:00 –14:00 sati. Na mjestu javnog uvida 
bit će izložena cjelovita Studija i jedan netehnički sažetak Studije te Knjiga primjedbi. 

4. Javno izlaganje Studije održat će se 19. studenog 2018. u 16:00 sati, u Dubrovniku, u Velikoj vijećnici 
zgrade upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije i Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1. Obavijest 
o javnoj raspravi i cjelovita Studija te netehnički sažetak bit će danom početka javne rasprave objavljeni 
javnosti i zainteresiranoj javnosti na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike. 

5. Prema zamolbi Ministarstva zaštite okoliša i energetike javnu raspravu koordinirat će i provoditi Upravni 
odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije. 

6. Pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju, javnost i zainteresirana javnost može upisati u knjigu 
primjedbi na mjestu javnog uvida ili u pisanom obliku dostaviti Upravnom odjelu za komunalne poslove i 
zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik, u tijeku roka 
predviđenog za javnu raspravu. 

7. 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.  

v.d. pročelnika  

Miho Baće 


