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           Na temelju odredbe članka 46. Statuta Općine Podgora («Glasnik Općine Podgora», br. 
5/09 i 9/09) Načelnik Općine Podgora donosi:

                                                         O  D  L  U  K  U

o odgodi druge ponovne javne rasprave o Prijedlogu izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Podgora  

                                                               Članak 1.               

Odgađa se druga ponovna javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Podgora koja se trebala održati u vremenu od 02. prosinca 
– 12. prosinca 2013. godine. 

                                                               Članak 2.
                Druga ponovna javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Podgora održati će se u vremenu od 09. prosinca – 19. prosinca 2013. 
godine u zgradi Općine Podgora.
              Javno izlaganje Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Podgora održat će se za sve zainteresirane dana 11. prosinca 2013. godine (srijeda), u zgradi 
Općine Podgora, s početkom u 11.00. sati

                                                               Članak 3.
              Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Glasniku», 
službenom glasilu Općine Podgora.
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Na temelju članka 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj: 76/07, 
38/09, 55/11 i 90/11) i članka 46. Statuta Općine Podgora („Glasnik Općine Podgora“, br. 
5/09 i 9/09.) Načelnik općine Podgora objavljuje:

  ODGODU DRUGE PONOVNE JAVNE RASPRAVE

O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 
OPĆINE PODGORA

Članak 1.

Odgađa se ponovni javni uvid o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Podgora koji se trebao održati u vremenu od 02. prosinca – 12. prosinca 2013. 
godine u zgradi Općine Podgora. 
Održavanje ponovnog javnog uvida o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Podgora biti će u vremenu od 09. prosinca – 19. prosinca 2013. godine u 
zgradi Općine Podgora.

Članak 2.

1. Javni uvid se može izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u zgradi Općine 
Podgora, A. Kačića Miošića 2., 21 327 Podgora, svakim radnim danom od 8.00 do 
14.00 sati. Na ponovljenom javnom uvidu biti će izloženi tekstualni, grafički dio i 
sažetak Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana.

2. Javno izlaganje Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Podgora održat će se za sve zainteresirane dana 11. prosinca 2013. godine (srijeda), u 
zgradi općine Podgora, s početkom u 11.00. sati

3. Zainteresirane osobe mogu dostaviti prijedloge i primjedbe u pisanom obliku u 
pisarnici općine Podgora, poštom na adresu: Općina Podgora, A. Kačića Miošića 2., 
21 327 Podgora, dati u zapisnik tijekom javnog izlaganja ili upisati u knjigu primjedbi, 
koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida zaključno do 19. prosinca  2013. godine.

      Novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se                
.     podnositi samo u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u prvoj         
.     javnoj raspravi.
4. Prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, te čitko napisani i potpisani 

imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi 
Izvješća o javnoj raspravi.
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Izdavač: Općina Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 Podgora
Urednik: Marijan Knezović, dipl. oec., tajnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgora 
Telefon: 021/603-953


