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S A D R Ž A J

OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga  
II. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Gvozd 1

Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o prostor-
nom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19 i 98/19) i članka 45. stavka 2. podstavka 
27. Statuta Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj
26/09, 46/11 - ispr., 6/13, 19/14, 4/18, 2/20 - proč.
tekst, 8/20 i 8/21), općinski načelnik Općine Gvozd
dana 4. siječnja 2022. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna

Prostornog plana uređenja Općine Gvozd

I.
Na temelju Nacrta prijedloga II. izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Gvozd i Mišljenja 
Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo 
i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije, KLA-
SA: 351-03/20-05/49, URBROJ: 2176/01-08/13-20-2 
od 29. listopada 2020. godine, utvrđuje se Prijedlog  
II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Gvozd za javnu raspravu.

II.
Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana 

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

III.
Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Gvozd stavlja se na javnu raspravu 
u trajanju od 10 dana.

Javna rasprava započinje 14. veljače i završava
23. veljače 2022. godine.

IV.
Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu II. izmjena 

i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gvozd 
izvršit će se u dnevnom tisku - »Večernjem listu«, na 
oglasnoj ploči Općine Gvozd, na mrežnim stranicama 
Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne 
imovine i Općine Gvozd, prije početka javne rasprave. 

V.
Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Gvozd bit će izložen na javni uvid u 
Općinskoj vijećnici Općine Gvozd u Vrginmostu, Trg dr. 
Franje Tuđmana 6, prizemlje, na mrežnim stranicama 
Općine Gvozd i u informacijskom sustavu.

VI.
Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostor-

nog plana uređenja Općine Gvozd moći će se izvršiti 
u Općinskoj vijećnici Općine Gvozd u Vrginmostu,
Trg dr. Franje Tuđmana 6, prizemlje, počevši od
14. veljače 2022. do 23. veljače 2022. godine svakog
radnog dana od 8:00 do 14:00 sati.

VII.
Javno izlaganje o Prijedlogu II. izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Gvozd održat će 
se 17. veljače 2022. godine u 11:00 sati u Općinskoj 
vijećnici Općine Gvozd u Vrginmostu, Trg dr. Franje 
Tuđmana 6, prizemlje.

VIII.
Posebna obavijest o javnoj raspravi dostavit će se:
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- javnopravnim tijelima određenim posebnim 
propisima koja su dala ili trebala dati zahtjeve 
za izradu II. izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Gvozd iz svog djelokruga, i

- mjesnim odborima na području Općine Gvozd.

IX.
Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje imaju 

određeni interes na području obuhvata Prijedloga  
II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Gvozd 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 Gvozd, 
postavljati pitanja tijekom izlaganja o predloženim rje-
šenjima, 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 primjed-
be na Prijedlog plana mogu upisati u knjigu primjedbi 
koja će se nalaziti uz Prijedlog II. izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Gvozd ili dostaviti 
osobno ili putem pošte na adresu: Općina Gvozd, Trg 
dr. Franje Tuđmana 6, 44410 Vrginmost ili na e-mail 
adresu: opcina-gvozd@sk.t-com.hr

Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpi-
sani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće 
se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Krajnji rok do kojeg se mogu dostaviti pisani pri-
jedlozi i primjedbe na Prijedlog II. izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Gvozd je 23. veljače 
2022. godine.

X.
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 Gvozd.

 
XI.

Za provođenje ovog Zaključka te poduzimanje drugih 
pravnih radnji, sukladno Zakonu o prostornom uređe-
nju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18, 
39/19 i 98/19), zadužuje se Jedinstveni upravni odjel 
Općine Gvozd.

 
XII.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u »Službenom vjesniku«.

    
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA GVOZD
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-01/20-01/02
URBROJ: 2176-9-02-22-94
Vrginmost, 4. siječnja 2022.

Općinski načelnik
Milan Vrga, v.r. 
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»Službeni vjesnik« službeno glasilo gradova Čazma, Glina, Novska i Petrinja, te općina Donji Kukuruzari, 
Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Martinska Ves, Sunja i Topusko. Izdavač: 
Glasila d.o.o., D. Careka 2/1, 44250 Petrinja, tel. (044) 815-138, (044) 813-979, www.glasila.hr, e-mail: 
glasila@glasila.hr. Glavni i odgovorni urednik: Saša Juić, inf. »Službeni vjesnik« izlazi po potrebi i u 
nakladi koju određuju gradovi i općine. Svi brojevi »Službenog vjesnika« objavljeni su i na Internetu  
http://www.glasila.hr. Pretplata na »Službeni vjesnik« naručuje se kod izdavača. Tehničko oblikovanje, 
kompjuterska obrada teksta, korektura i tisak: Glasila d.o.o. Petrinja, www.glasila.hr.


