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Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 

114/18), članka 47. Statuta Općine Bosiljevo („Službeni glasnik Općine Bosiljevo“ ,1/18, 2/18) i 

Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bosiljevo  („Službeni 

glasnik Općine Bosiljevo“  broj 2/18)  Općinski načelnik Općine Bosiljevo objavljuje: 

 
JAVNU RASPRAVU 

 
o Prijedlogu III. izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Bosiljevo 
 
1. Javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bosiljevo 

(u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana),  trajat će od 25.02.2019. – 11.03.2019. godine.  
 

2. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u 
Prijedlog Plana, u  prostoriji vijećnice Općine Bosiljevo, Bosiljevo 14, 47251 Bosiljevo 
svaki radni dan od 08:00 do 14:00 sati, te na mrežnim stranicama Općine Bosiljevo 
www.bosiljevo.hr. 

 
3. Za vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje koje će se održati 27.02.2019. 

godine u 12:00 sati  u vijećnici Općine Bosiljevo, Bosiljevo 14, 47251 Bosiljevo. U javnom 
izlaganju mogu sudjelovati sve zainteresirane osobe. 

 
4. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana, mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:  

 
- upisati u knjigu primjedbi koja je izložena uz Prijedlog Plana; 
- unijeti u zapisnik koji se obvezno vodi tijekom javnog izlaganja;  
- predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom zaključno s danom 

11.03.2019. godine na adresu Općina Bosiljevo, Bosiljevo 14, 47251 Bosiljevo, ili na adresu 
elektroničke pošte e-mail:opcina.bosiljevo1@ka.t-com.hr  

 
5. Primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani i potpisani, neće se 

uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. 

6. Tekst objave javne rasprave objavit će se u javnom glasilu, na web stranici Ministarstva 
graditeljstva i prostornog uređenja i na web stranici Općine Bosiljevo www.bosiljevo.hr 

7. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima i osobama određenim 
posebnim propisima. 

 
     Općinski Načelnik  

  Josip Kasun 
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