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  Na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13) i članka  47. 

Statuta  općine Nova Kapela  (Službeni vjesnik BPŽ br.04/14)  Načelnik Općine  Nova Kapela donosi  

 

ZAKLJUČAK 

o utvrđivanju Prijedloga 1.izmjena i dopuna  

Prostornog plana uređenja općine Nova Kapela 

 

Članak 1. 

 Na temelju  Nacrta Prijedloga plana utvrđuje se  Prijedlog 1. Izmjena i dopuna  Prostornog plana   

uređenja općine Nova Kapela, koji se sastoji od tekstualnog, grafičkog dijela i obrazloženja i Sažetka 

za javnost, a sastavni je dio ovog Zaključka. 

Članak 2. 

Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine iz čl 1.ovog Zaključka upućuje se  na 

javnu raspravu sukladno važećem Zakonu  o prostornom uređenju u trajanju od 15 dana. 

Članak 3. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i  objavit će se u „Službenim novinama Općine Nova 

Kapela“. 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

 

KLASA: 350-01/13-01/05                                                          NAČELNIK 

URBROJ: 2178/20-01-01-15-15                                                             Ivan Šmit 
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Temeljem članaka 94.-101. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 

153/13), članka  47. Statuta  Općine Nova Kapela  (Službeni vjesnik BPŽ br.04/14) te  

Zaključka a o utvrđivanju prijedloga 1. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Nova Kapela,   Klasa: 350-01/13-01/05 , Urbroj:  2178/20-01-01-15-15  od 04. 

veljače 2015.god. objavljuje se 

 

JAVNA RASPRAVA  

O PRIJEDLOGU 

1. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Nova Kapela 

 

1. Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu 1. Izmjene i dopune Prostornog plana 

uređenja općine Nova Kapela (Sl. vj. BPŽ 16/06) u daljnjem tekstu: „Prijedlog 1 Izmjena i 

dopuna PPUO-a“. 

Prijedlog 1.Izmjena i dopuna PPUO-a   za javnu raspravu izrađen   od Zavoda za 

prostornom uređenje Brodsko-posavske županije i sastoji se od tekstualnog i grafičkog 

dijela, te sažetka za javnost. 

 

2. Javna rasprava će se održati u razdoblju 

 

od 16.veljače do 03. ožujka 2015.  godine 

 

Za vrijeme trajanja javne rasprave, Prijedlog 1. Izmjene i dopune PPUG-a, biti će izložen 

na javni uvid u prostorijama Općine Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 9, svakim danom, 

osim subote i nedjelje od 07,00-15,00 sati. 

Uvid je omogućen i na web stranici: http://www.bpzzpu.hr/ 

 

3. Javno izlaganje o Prijedlogu 1.Izmjena i dopuna PPUO-a sa stručnim obrazloženjem 

izrađivača održat će se 26.veljače (četvrtak) 2015. u 12,00 sati,  u prostorijama 

Općine Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 9. 

 

4. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog 1.Izmjena i dopuna PPUO-a  mogu se 

davati cijelo vrijeme tijekom javne rasprave, zaključno do 03. ožujka 2015. godine. 

 

5. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu s člankom 90. Zakona o 

prostornom uređenju je slijedeći: 

- javno pravna tijela   određena  posebnim propisima koja su trebala dati ili su  dala 
zahtjeve  za izradu prijedloga plana sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju 
posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan. Ne mogu se 
postavljati novi ili drugačiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta 
prostornog plana. Mišljenje javno pravnog tijela prema kojemu su određeni dio 
prijedloga prostornog plana nije u skladu sa zahtjevima mora biti obrazloženo. 

http://www.bpzzpu.hr/
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Ukoliko se mišljenje ne dostavi u roku smatra se da je prijedlog prostornog plana 
izrađen u skladu s danim zahtjevima.   

- građani i udruge/ sudionici  sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo 
pristupa na javni uvid u prijedlog  plana,  mogu  upisati  primjedbe  i  prijedloge  u  
knjigu  primjedbi  koja  se  nalazi  uz prijedlog plana izložen na javnom uvidu, 
postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju 
primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju izrade plana pisane 
primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi. 

 

Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s 

adresom podnositelja  te sa navedenom oznakom katastarske čestice  koja je predmetom 

prijedloga ili primjedbe i u roku dostavljeni na adresu : Općina Nova Kapela, Trg kralja 

Tomislava 9, 35 410 Nova Kapela. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi Izvješća 

o javnoj raspravi. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
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OPĆINSKI NAČELNIK 
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