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 I. AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Zaključak o upućivanju na ponovnu javnu raspravu Prijedloga II. izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani

2. Zaključak o upućivanju na ponovnu javnu raspravu Prijedloga "Urbanističkog plana 
uređenja gospodarske zone Potok u Tedrovcu"

KAZALO

Službeni glasnik
Općine Brckovljani

God. XIX 27. veljače 2012. Broj: 2
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Na temelju članka 93. Zakona o prostornom uređenju 
i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11 i 

90/11.) i članka 44. Statuta općine Brckovljani (Službeni glasnik 
općine Brckovljani broj 3/09 i 8/09.) načelnik Općine Brckovljani 
donosi

Z A K L J U Č A K
o  upućivanju na  ponovnu javnu raspravu 
Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Općine Brckovljani

I.
Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Brckovljani upućuje se na ponovnu javnu raspravu.
Ponovna javna rasprava trajat će 8 dana od 13.03.2012. 

godine do 20.03.2012. godine.
Tijekom trajanja ponovne javne rasprave izložiti će se na 

javni uvid elaborat Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Brckovljani u Upravnom odjelu općine 
Brckovljani u Dugom Selu, Josipa Zorića 1 svaki radni dan od 
08,00-15,00 sati.

II.
U tijeku ponovne javne rasprave održati će se javno izlaganje 

dana 20.03.2012. godine u 9,00 sati u vijećnici grada Dugog Sela 
u Dugom Selu, Josipa Zorića 1.

III.
Prijedlog i primjedbe o Prijedlogu II. izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani građani, udruge, 
upravna tijela i druge pravne osobe mogu dati u knjigu primjedbi 
na mjestu uvida ili dostaviti pismeno u Upravni odjel općine 
Brckovljan u Dugom Selu, Josipa Zorića 1 do zadnjeg dana 
završetka ponovne javne rasprave.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko 
napisani neće se uzeti u obzir u pripremi i izradi  izvješća o javno 
raspravi.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana po objavi u 

Službenom glasniku općine Brckovljani.

                                                                                         
OPĆINSKI  NAČELNIK

Željko Funtek v.r.

Klasa:350-02/09-01/210
Ur.broj:238/04-12-26
Dugo Selo, 27.02.2012.

Na temelju članka 93. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 

55/11 i 90/11.) i članka 44. Statuta općine Brckovljani (Službeni 
glasnik općine Brckovljani broj 3/09 i 8/09.) načelnik Općine 
Brckovljani donosi

Z A K L J U Č A K
o upućivanju na ponovnu javnu raspravu 
Prijedloga "Urbanističkog plana uređenja 

gospodarske zone Potok u Tedrovcu"

I.
Prijedlog "Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone 

Potok u Tedrovcu"  upućuje se na ponovnu javnu raspravu.
Ponovna javna rasprava trajat će 8 dana od 13.03.2012. 

godine do 20.03.2012. godine.
Tijekom trajanja ponovne javne rasprave izložiti će se na 

javni uvid elaborat Prijedloga "Urbanističkog plana uređenja 
gospodarske zone Potok u Tedrovcu"  u Upravnom odjelu općine 
Brckovljani u Dugom Selu, Josipa Zorića 1 svaki radni dan od 
08,00-15,00 sati.

II.
U tijeku ponovne  javne rasprave održati će se javno izlaganje 

dana 20.03.2012. godine u 10,00 sati u vijećnici grada Dugog 
Sela u Dugom Selu, Josipa Zorića 1.

III.
Prijedlog i primjedbe na Prijedlog "Urbanističkog plana uređenja 

gospodarske zone Potok u Tedrovcu"  građani, udruge, upravna 
tijela i druge pravne osobe mogu dati u knjigu primjedbi na mjestu 
uvida ili dostaviti pismeno u Upravni odjel općine Brckovljani u 
Dugom Selu, Josipa Zorića 1 do zadnjeg dana završetka ponovne  
javne rasprave.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko 
napisani neće se uzeti u obzir u pripremi i izradi  izvješća o javnoj 
raspravi.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana po objavi u 

Službenom glasniku općine Brckovljani.

 OPĆINSKI  NAČELNIK
Željko Funtek v.r.

Klasa:350-02/11-01/132
Ur.broj:238/04-12-13
Dugo Selo, 27.02.2012.

Općina Brckovljani Broj: 2God. XIX 27. veljače 2012.

I.1. I.2.



3

BILJEŠKE:



4

BILJEŠKE:


