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Klasa: 351-02/22-01/59 
Ur.br: 2133-63-03/08-02 
Karlovac, 19. siječanj 2023.  
 
Temeljem članka 138. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) te članka 
16. stavka 1.,3. i 4. i članaka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti 
i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) i Odluke o upućivanju Plana 
upravljanja područjima ekološke mreže Brajakovo brdo i Brebornica (PU 6044) u javnu 
raspravu, donesenoj na 1. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove NATURA VIVA održanoj 
19. siječnja 2023. godine, Javna ustanova NATURA VIVA daje: 
 

OBAVIJEST 
o provođenju javne rasprave o prijedlogu Plana upravljanja područjima ekološke 

mreže Brajakovo brdo i Brebornica (u daljnjem tekstu: prijedlog Plana upravljanja). 
 
I. 
Javna rasprava o prijedlogu Plana upravljanja trajat će 30 dana, od četvrtka 26. siječnja 
do nedjelje 26. veljače 2023. godine.  
 
II. 
U okviru javne rasprave, javni uvid u prijedlog Plana upravljanja moći će se izvršiti od 26. 
siječnja do 26. veljače 2023. godine svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati u sjedištu 
Javne ustanove NATURA VIVA u Križanićevoj ulici 30 u Karlovcu, 2. kat, uz obvezno 
pridržavanje važećih epidemioloških mjera.  
Prijedlog Plana upravljanja moći će se preuzeti od 26. siječnja do 26. veljače 2023. godine 
i na službenoj web stranici Javne ustanove NATURA VIVA (www.naturaviva.hr).  
 
III. 
U okviru javne rasprave, javno izlaganje o Prijedlogu Plana upravljanja održati će se u 
srijedu 15. veljače 2023. godine s početkom u 11 sati u društvenom centru udruge Carpe 
Diem na adresi Mije Krešića 4, 47000 Karlovac.  
U slučaju eventualne promjene termina održavanja javnog izlaganja obavijest o istom će 
biti naknadno i pravovremeno objavljena na službenoj web stranici Javne ustanove 
(www.naturaviva.hr). 
 
IV. 
Pozivaju se svi zainteresirani na sudjelovanje u javnoj raspravi. Za vrijeme trajanja javne 
rasprave, javnost i zainteresirana javnost može sudjelovati na sljedeći način: 
-  Ima pravo pristupa javnom uvidu u prijedlog plana kako je navedeno u članku II. ove 
Obavijesti. 
-  Postavljanjem pitanja te davanjem prijedloga, mišljenja i primjedbi u zapisnik tijekom 
javnog izlaganja  
-  Upisivanjem u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida 
-čUpućivanjem pismenih prijedloga, mišljenja i primjedbi na adresu Javna ustanova 
NATURA VIVA, Križanićeva 30, 47 000 Karlovac ili na e-mail adresu: info@naturaviva.hr 
zaključno s danom 26. veljače 2023. godine.  
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Pitanja, primjedbe, prijedlozi i mišljenja moraju biti napisani čitko i razumljivo, sadržavati 
osobne podatke o podnositelju (ime i prezime, adresa, potpis) te biti dostavljeni u 
propisanom roku. U protivnom neće biti razmatrani, niti će biti dio izvješća o provedenoj 
javnoj raspravi.  
 
V. 
O provedenoj javnoj raspravi Javna ustanova NATURA VIVA sastavit će izvješće sukladno 
članku 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u 
pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08). Izvješće će biti objavljeno na web stranici Javne 
ustanove NATURA VIVA najkasnije 60 dana od dana objave ove Obavijesti.  
 
VI. 
Ova Obavijest biti će objavljena na web stranici Javne ustanove NATURA VIVA 
(www.naturaviva.hr). 
 
 
 
  
                                                                                     Ravnateljica 
 
                                                                                     Antonija Bišćan, univ.spec.silv. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


