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Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine ” br. 153/13 – dalje u tekstu  

Zakon)  te  Zaključka  Općinskog načelnika Općine Jasenice od  27. srpnja  2015. godine,   KLASA: 350-

02/14-01/01 URBROJ: 2198/21-01-14-21 Općinski načelnik Općine Jasenice , objavljuje 

 
JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA 

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE JASENICE 

 

 
 

POČETAK I ZAVRŠETAK JAVNE RASPRAVE 
Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jasenice 
(„Glasnik Općine Jasenice“ broj 6/14 ) započinje 17. kolovoza 2015. godine i traje do  28. 

kolovoza 2015. godine. 

 
JAVNI UVID 

Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jasenice u vrijeme 

trajanja javne rasprave, može se izvršiti u prostoru Vijećnice Općine Jasenice na adresi P. 

Zoranića 61 23243 Jasenice, svakog radnog dana od 08.00 do 13.00 sati. 

Uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jasenice može se 
izvršiti i na službenoj web stranici Općine Jasenice, www.jasenice.hr. 

 
JAVNO IZLAGANJE 
Javno izlaganje za  sve  zainteresirane  o  Prijedlogu  Izmjena i  dopuna  Prostornog  plana 
uređenja  Općine Jasenice  održat  će  se  dana  26. kolovoza  2015.  godine  u  11:00  

sati  u velikoj Vijećnici Općine Jasenice. 

 
NAČIN SUDJELOVANJA U JAVNOJ RASPRAVI 
JAVNOPRAVNA TIJELA 
U  periodu  trajanja  javne  rasprave  o  Prijedlogu  Izmjena  i  dopuna  Prostornog  plana 

uređenja  Općine Jasenice, javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati  zahtjeve  za 

izradu prostornog  plana,  u  javnoj  raspravi  sudjeluje  davanjem  mišljenja  o prihvaćanju tih 

http://www.jasenice.hr./


zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na 

prostorni plan (članak 101. Zakona). 

Mišljenja na prijedlog Izmjena  i   dopuna  Prostornog  plana  uređenja   Općine Jasenice je 

potrebno dostaviti zaključno do 28. kolovoza 2015. godine, a u suprotnom će se smatrati da je 

mišljenje dano odnosno da su izmjene i dopune  Prostornog plana izrađene u skladu s danim 

zahtjevima, posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na iste. 

OSTALI SUDIONICI 

Ostali sudionici u javnoj raspravi sudjeluju: 

- postavljanjem pitanja na koja će usmeno odgovoriti osobe koje vode javno izlaganje 

- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik s javnog izlaganja 

- upućivanjem  pisanih  prijedloga  i  primjedbi  u  vremenu  trajanja  javne  rasprave  na 

adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Jasenice, P. Zoranića 61 23243 Jasenice ili  u  

elektroničkom  obliku  na adresu: opcina-jasenice@zd.t-com.hr 

Pisanim prijedlozima i primjedbama zaprimljenim u roku smatrat će se one zaprimljene na 

prethodno navedene adrese zaključno do 04. rujna 2015. godine, odnosno one koje će biti 

upućene preporučenom pošiljkom s pečatom pošiljke zaključno s 28. kolovoza 2015. godine. 

Primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni sukladno utvrđenom roku i/ili nisu čitko napisani, 

neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. 

Sve   dodatne   informacije   mogu   se   dobiti   u   Jedinstvenom Upravnom   odjelu   Općine 
Jasenice ili na telefon 023 655 703. 

 
Općinski načelnik 

Martin Baričević 


