
Na temelju članka 96. stavak 3. i 4., članka 97., članka 98. stavak 1. i 3., te članka 99. stavak 1. i članka 

104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18 ) i članka 39. Statuta 

Općine Brckovljani („Službeni glasnik Općine Brckovljani“ broj 01/18 ), Općinski  načelnik Općine 

Brckovljani donosi:  

Z A K LJ U Č A K 

o provedbi ponovne  javne rasprave o Prijedlogu  

Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Stančić 1, 2 i 3 

 

Članak 1. 

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Stančić 1, 2 i 3 upućuje se na ponovnu  javnu 

raspravu. 

Ponovljena javna rasprava trajat će 8 dana, od  21.01.2019. godine do 28.01. 2019.  godine. 

Tijekom trajanja ponovne javne rasprave izložit će se na uvid elaborat „Prijedloga Urbanističkog plana 

uređenja gospodarske zone Stančić 1, 2 i 3“ u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brckovljani u 

Dugom Selu, Josipa Zorića 1, svaki radni dan od 08.00 do 15.00 sati. 

 

Članak 2. 

U tijeku ponovne  javne rasprave održati će se javni uvid „Prijedloga“ dana 21.01.2019. godine 

(ponedjeljak) u 12.00 sati u vijećnici Grada Dugog Sela u Dugom Selu, Josipa Zorića 1. 

 

Članak 3. 

Prijedloge i primjedbe o "Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone  Stančić 1, 2 i 3" 

zainteresirane osobe i sudionici ponovne javne rasprave mogu dati na mjestu uvida ili dostaviti 

pismeno u Jedinstveni upravni odjel Općine Brckovljani u Dugom Selu, Josipa Zorića 1, do zadnjeg 

dana završetka javne rasprave, tj. do 28.01.2019. godine. 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi 

izvješća o ponovnoj  javnoj raspravi. 

 

Članak 4. 

Ovaj Zaključak objavit će se u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i 

prostornog uređenja Republike Hrvatske i Općine Brckovljani. 

 



Posebne pisane obavijesti o ponovnoj   javnoj raspravi treba dostaviti javnopravnim tijelima koja su dala 

ili trebala dati zahtjeve za izradu Plana iz članka 89. stavak 1. točka 8. Zakona i mjesnim odborima. 

 

Članak 5. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Općine Brckovljani". 

 

 

KLASA: 350-03/16-01/71 

URBROJ:238/04-19-74                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK 

Dugo Selo, 09.01. 2019.                                                                               Općine Brckovljani 

                                                                                                                            Željko Funtek v.r. 

 


