
O B A V I J E S T 
O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU CILJANIH

II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SOKOLOVAC

I.

 Provodi se javna rasprava o Prijedlogu Ciljanih 
II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Sokolovac sa smanjenim sadržajem (u 
daljnjem tekstu Ciljane II. Izmjene i dopune PPUO 
Sokolovac sa smanjenim sadržajem).

II.

 Javni uvid u Prijedlog Ciljanih II. Izmjena i do-
puna PPUO Sokolovac sa smanjenim sadržajem 
trajat će petnaest (15) dana i to od 5. svibnja do 
20. svibnja 2014. godine.
 

III.

 Javni uvid u Prijedlog Ciljanih II. Izmjena i do-
puna PPUO Sokolovac sa smanjenim sadržajem 
moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne 
rasprave svakog radnog dana od 8:00 - 14:00 
sati u prostorijama Općine Sokolovac, Trg doktora 
Tomislava Bardeka 8 u Sokolovcu.

IV.

 Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, 
smjernica i mjera iz Prijedloga Ciljanih II. Izm-
jena i dopuna PPUO Sokolovac sa smanjenim 
sadržajem održat će se 14. svibnja 2014. godine u 
10,00 sati u prostorijama Općine Sokolovac.

V.

 Primjedbe i prijedlozi, te očitovanja na Prijed-
log Ciljanih II. Izmjena i dopuna PPUO Sokolo-
vac sa smanjenim sadržajem mogu se dati do 
zaključivanja javne rasprave do zaključno sa 23. 
svibnja 2014. godine na sljedeći način:

1. Tijela državne uprave, upravna tijela Županije, 
općina i gradova, te pravne osobe s javnim ov-
lastima dostavljaju pisano očitovanje Općini So-
kolovac.
2. Građani i udruge:
- imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog 
Ciljanih II. Izmjena i dopuna PPUO Sokolovac sa 
smanjenim sadržajem;
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o 
predloženim rješenjima, smjernicama i mjerama, 
na koja odgovaraju osobe iz članka 89. Zakona 
o prostornom uređenju i gradnji, usmeno ili u 
pisanom obliku prema zahtjevu sudionika javne 
rasprave;
- mogu upisivati prijedloge i primjedbe u knjigu 
primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Ciljanih II. 
Izmjena i dopuna PPUO Sokolovac sa smanjenim 
sadržajem na javnoj raspravi;
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik koji 
obavezno vodi nositelj izrade prilikom javnog izla-
ganja;
- upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i 
primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj 
raspravi;
- Prijedlog Ciljanih II. izmjena i dopuna PPUO So-
kolovac sa smanjenim sadržajem bit će dostupan 
i na web stranici Zavoda za prostorno uređenje 
Koprivničko-križevačke županije (www.prostor-
no-kkz.hr), a informacija o javnoj raspravi o pri-
jedlogu prostornog plana objavit će se na web 
stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog 
uređenja: www.mgipu.hr.

KLASA: 350-02/14-01/02
URBROJ: 2137/14-14-1
Sokolovac, 25. travnja 2014. godine

NOSITELJ IZRADE:
OPĆINA SOKOLOVAC

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine” broj 76/07, 38/09, 
55/11, 90/11. i 50/12) Općina Sokolovac kao nositelj izrade Ciljanih II. Izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Sokolovac sa smanjenim sadržajem, objavljuje


