
                             
 

             REPUBLIKA HRVATSKA                                         
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 
         OPĆINA FERDINANDOVAC 
      JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
KLASA: 350-02/15-01/01 
URBROJ: 2137/15-16-43 
Ferdinandovac, 28. rujna 2016. 
Tel/faks: 048/817-202, 817-013 
E-mail: opcina.ferdinandovac1@kc.t-com.hr 
OIB:49223263989 
 

Na temelju članka 96. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine” broj 153/13) i 
Zaključka općinskog načelnika Općine Ferdinandovac,  KLASA: 350-02/15-01/01, URBROJ: 2137/15-16-42 od 27. 
rujna 2016. godine, objavljuje se 
 

JAVNA RASPRAVA 
O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA 

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE FERDINANDOVAC 
 
1. Javna rasprava trajati će 10 dana: od  11. listopada  do  20. listopada 2016 godine. 
 
2. Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac 

(u daljnjem tekstu: Prijedlog II. izmjena i dopuna PPUO) moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u 
prostorijama Općine Ferdinandovac na adresi: Trg slobode 28/I, 48356 Ferdinandovac, svakog radnog dana u 
vremenu od 800 do 1400 sati te na web stranicama Općine Ferdinandovac www.ferdinandovac.hr   
 

3. Javno izlaganje Prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO organizirat će se dana 14. listopada 
2016. godine, u 1000 sati, u Vatrogasnoj vijećnici dvorišne zgrade VZ Općine Ferdinandovac, Trg Slobode 28/I, 
48356 Ferdinandovac. 

4. Svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog II. izmjena i dopuna 
PPUO sudionici mogu davati tijekom javne rasprave najkasnije do 20. listopada 2016. godine, i to na slijedeći 
način: 

 postavljanjem pitanja o predloženim rješenjima u tijeku javnog izlaganja, 

 davanjem prijedloga i primjedbi u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog II. Izmjena 
i dopuna PPUO o kojem se provodi javna rasprava, 

 davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, 

 upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi nositelju izrade, Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Ferdinandovac. 

Ako se do zaključenja javne rasprave ne dostave pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe, 
smatrat će se da nema primjedbi. 

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani te potpisani imenom i prezimenom 
uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 
 

                                                                                                                        PROČELNICA: 
 

Helena Smrček, mag.. iur. 
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