
 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA  

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  

OPĆINA DONJI KUKURUZARI  

OPĆINSKA NAČELNICA 

 

KLASA  : 350-02/20-01/01 

URBROJ: 2176/07-03/1-22-48 

Donji Kukuruzari,  09. svibnja 2022. godine. 

 

Temeljem članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 

153/13, 65/17, 114/18, 39/13 i 98/19), članka 34. stavka 2. Statuta Općine  Donji Kukuruzari 

(„Narodne novine“, br. 03/17) i članka 34. Statuta Općine Donji Kukuruzari („Službeni 

vjesnik“ br. 15/13 i 51/14 ),  općinska načelnica Općine Donji Kukuruzari donosi  

 

 

Z A K LJ U Č A K 

o utvrđivanju Prijedloga   

II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Donji Kukuruzari 

 

 

Članak 1. 

 

Na temelju Nacrta prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja  Općine 

Donji Kukuruzari  i Mišljenja Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu 

okoliša i prirode Sisačko - moslavačke županije, KLASA: 351-03/22-05/04; URBROJ: 2176-

09-22-4 od 03. svibnja 2022. godine, utvrđuje se Prijedlog II izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Općine Donji Kukuruzari. 

 

Članak 2. 

 

 Prijedlog  II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kukuruzari 

sadrži tekstualni dio i grafički dio, te njegovo obrazloženje i sažetak za javnost. 

 

 

Članak 3. 

 

Prijedlog  II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kukuruzari 

stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 9 dana. 

Javna rasprava započinje 23.svibnja i završava 31. svibnja 2022. godine. 

 

Članak 4. 

 

Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Donji Kukuruzari izvršit će se u dnevnom tisku – „Večernjem listu“, na 

oglasnoj ploči Općine Donji Kukuruzari, na mrežnim stranicama Ministarstva prostornog 



  

 

uređenja, graditeljstva i državne imovine i Općine Donji Kukuruzari prije početka javne 

rasprave. 

 

 

Članak 5. 

 

Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kukuruzari biti 

će izložen na javni uvid u Općinskoj vijećnici Općine Donji Kukuruzari u Donjim 

Kukuruzarima, na mrežnim stranicama Općine Donji Kukuruzari i u informacijskom sustavu. 

  

 

Članak 6. 

 

Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji 

Kukuruzari moći će se izvršiti u Općinskoj vijećnici Općine Donji Kukuruzari, Don Ante 

Lizatovića 2, Donji Kukuruzari, počevši od 23. svibnja i završava 31. svibnja 2022. godine 

svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati. 

 

Članak 7. 

 

Javno izlaganje o Prijedlogu II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine 

Donji Kukuruzari održat će se 25. svibnja 2022. godine u 11:00 sati u Općinskoj vijećnici 

Općine Donji Kukuruzari, Don Ante Lizatovića 2, Donji Kukuruzari. 

 

Članak 8. 

 

Posebna obavijest o javnoj raspravi dostaviti će se : 

- Javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima koja su dala ili trebala dati 

zahtjeve za izradu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji 

Kukuruzari iz svog djelokruga, i 

- -mjesnim odborima na području Općine Donji Kukuruzari. 

 

 

Članak 9. 

 

 Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje imaju određeni interes na području 

obuhvata Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kukuruzari 

da sudjeluju u javnoj raspravi. 

 Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u 

Prijedlog II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Donji Kukuruzari, postavljati 

pitanja tijekom izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje 

vode javno izlaganje, dati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, 

upućivati nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe o roku određenom u objavi ove javne 

rasprave. 

 Sudionici u javnoj raspravi svoje prijedloge i primjedbe na Prijedlog plana mogu 

upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti uz Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Općine Donji Kukuruzari ili dostaviti osobno ili putem pošte na adresu: 

Općina Donji Kukuruzari, Don Ante Lizatovića 2, Donji Kukuruzari, 44430 Hrvatska 

Kostajnica ili na e-mail adresu: opcina.donji.kukuruzari@sk.t-com.hr  . 

 Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz 

adresu podnositelja neće se uzeti uz obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. 

mailto:opcina.donji.kukuruzari@sk.t-com.hr


  

 

 Krajnji rok do kojeg se mogu dostaviti pisani prijedlozi i primjedbe na Prijedlog II. 

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kukuruzari je 31. svibnja 2022. 

godine. 

 

Članak 10. 

 

 Za vrijeme trajanja javnog uvida svoje očitovanje mogu dostaviti javnopravna tijela 

određena posebnim propisima koja su osigurala podatke i dokumente iz svog djelokruga za 

potrebe izrade II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kukuruzari. 

 

Članak 11. 

 

 Za provođenje ovog Zaključka te poduzimanje drugih pravnih radnji, sukladno 

Zakonu o prostornom uređenju („Narodne novine “, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 

98/19), zadužuje se Jedinstveni upravni odjel. 

 

Članak 12. 

 

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljen na mrežnim stranicama 

Općine Donji Kukuruzari i u Službenom vjesniku  Općine Donji Kukuruzari. 

 

 

 

  

                           OPĆINSKA NAČELNICA 

 

                           Lucija Matković 


