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Lekenik, 06.02.2015.   

 
Na temelju ĉlanka 188. Zakona o prostornom ureĊenju (NN br. 153/13.), ĉlanka 84. Zakona o 

prostornom ureĊenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11. i 50/12.) Odluke o izradi 

ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana ureĊenja Općine Lekenik („Službeni vjesnik“ 

Općine Lekenik broj 55/13)  i ĉlanka 48. stavka 1. toĉke 14. Statuta Općine Lekenik 

(„Službeni vjesnik“ broj 5/13 i 13/13), općinski naĉelnik Općine Lekenik donosi 

 

ZAKLJUĈAK 

o utvrđivanju Prijedloga ciljanih izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Lekenik 

 

Ĉlanak 1. 

 Sukladno stavku 6. ĉlanka 83. Zakona o prostornom ureĊenju i gradnji (NN br. 76/07, 

38/09, 55/11, 90/11. i 50/12.) nije provedena prethodna rasprava. 

 

Na temelju Nacrta prijedloga ciljanih izmjena Prostornog plana ureĊenja Općine 

Lekenik, utvrĊuje se Prijedlog ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana ureĊenja Općine 

Lekenik (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana). 

Prijedlog Plana izraĊen od strane Centra za prostorno ureĊenje i arhitekturu d.o.o., 

Odranska 2, Zagreb, sastavni je dio ovog Zakljuĉka.  

Prijedlog Plana sadrži tekstualni i grafiĉki dio, te sažetak za javnost. 

 

Ĉlanak 2. 

 Prijedlog Plana se upućuje na javnu raspravu. Javna rasprava trajat će devet (9) dana u 

vremenu od 25.02.2015. do 05.03.2015. godine. 

 

Ĉlanak 3. 

 Javni uvid u Prijedlog Plana omogućit će se za trajanja javne rasprave u prostorijama 

Općine Lekenik, Lekenik, Zagrebaĉka 44, svakim danom od 9,00 do 14,30 sati. 

 

Ĉlanak 4. 

 Tijekom trajanja javne rasprave bit će organizirano javno izlaganje o Prijedlogu Plana 

u Lekeniku, Zagrebaĉka 66, Hrvatski dom, mala sala, u 25.02.2015. u 9;00 sati. 

 

Ĉlanak 5. 

 Pisana oĉitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se dostaviti 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lekenik, Odsjeku za upravljanje projektima, 

poduzetništvo, imovinskopravne poslove i poslove Općinskog vijeća, tijekom trajanja javne 

rasprave, a najkasnije do 05.03.2015. godine. 



 

Ĉlanak 6. 

 Primjedbe i prijedlozi koji nisu ĉitko napisani i potpisani imenom i prezimenom i s 

adresom ili nazivom i sjedištem podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o 

javnoj raspravi. 

 

Ĉlanak 7. 

 Ovaj Zakljuĉak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom 

vjesniku“ Općine Lekenik. 

 

 

               

OPĆINSKI NAĈELNIK 

Ivica Perović 


