REPUBLIKA HRVATSKA
Vukovarsko-srijemska županija
OPĆINA BOŠNJACI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 350-02/20-01/02
URBROJ: 2212/03-04-20-1
U Bošnjacima, 25. rujna 2020.
Temeljem članka 96, Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18,
39/19, 98/19) i članka 60. Statuta Općine Bošnjaci (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske
županije br. 6/13, 1/18 i 3/20) Jedinstveni upravni odjel Općine Bošnjaci dana 25. rujna 2020.
godine, objavljuje
JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Bošnjaci
I.
Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Bošnjaci (u nastavku: Prijedlog Plana) trajat će 8 (osam) dana, od 28.09.2020. do 05.10.2020. i
to putem javnog uvida i javnog izlaganja.
II.
Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Plana biti će izložen u prostorijama Općine
Bošnjaci, Trg fra Bernardina Tome Leakovića 15, 32275 Bošnjaci, radnim danom od 8:00 do
14:00.
III.
Prijedlog Plana za javnu raspravu biti će objavljen na mrežnoj stranici Općine Bošnjaci
(wwwbosnjaci.hr.)
IV.
Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se dana 1.10.2020. u 14:00 u prostorijama
Općine, Trg fra Bernardina Tome Leakovića 15, 32275 Bošnjaci.
V.
Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje imaju određeni pravni interes vezan za
Izmjene i dopune da sudjeluju u javnoj raspravi te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja
daju svoje primjedbe, prijedloge, mišljenja/očitovanja o Prijedlogu Plana.
VI.
Primjedbe, prijedlozi, mišljenja/očitovanja na Prijedlog Plana mogu se podnositi najkasnije
do završetka javne rasprave, odnosno do 05.10.2020. i to na slijedeće načine:
- upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti uz izloženi Prijedlog Plana
- dati u zapisnik za vrijeme trajanja javnog izlaganja
- dostaviti u jedinstveni upravni odjel Općine Bošnjaci, Trg fra Bernardina Tome Leakovića
15, 32275 Bošnjaci, osobno ili poštom.

VII.
Primjedbe, prijedlozi, mišljenja/očitovanja koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko
potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom, ili
dostavljena drugačije od načina navedenih u prethodnom članku i poslije roka navedenog u
prethodnom članku neće se uzeti u razmatranje i pripremi izvješća o javnoj raspravi.
Pročelnica Odjela:
Mandica Šarčević, mag.oec.

