
                    
REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
          OPĆINA VOJNIĆ 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

KLASA: 350-03/22-01/6 

URBROJ: 2133-17-04/01-22-22 

Vojnić, 27. prosinac 2022. godine 

 

Na temelju odredbe članka 96.  Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 

153/13, 65/17, 114/18, 39/19  i  98/19) i Zaključka o utvrđivanju prijedloga III. izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Vojnić, KLASA: 350-03/22-01/6, URBROJ: 2133-17-01-

22-21 od 27. prosinca 2022. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić objavljuje 

 

JAVNU RASPRAVU 

o utvrđivanju prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja  

Općine Vojnić  

 

 

1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Vojnić, a koji izrađuje Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije, a koji 

se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela (Odredbi za provođenje, kartografskog dijela 

i sažetka za javnost). 

 

2. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vojnić upućuje se na 

javnu raspravu u trajanju od 8 dana, koja počinje od dana objave i to  od 02. siječnja 

2023 godine do 09. siječnja 2023. godine. 

 

3. Tijekom javne rasprave tekstualni i grafički dio prijedloga III. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Vojnić biti će izložen na javni uvid u zgradi Općine 

Vojnić, Trg S. Radića 1 , 47720 Vojnić, svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 

13:00 sati. 

 

4. Javno izlaganje održati će se dana 04. siječnja 2023. godine u 09:00 sati u zgradi 

Općinske vijećnice Općine Vojnić, Trg S. Radića 1 u Vojniću. 

 

5. Tijekom trajanja javnog uvida prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u knjigu primjedbi. 

Svoje prijedloge i primjedbe zainteresirane fizičke i prave osobe mogu uputiti nositelju  

izrade putem pošte ili u pisarnicu Općine V o j n i ć , ali najkasnije do zadnjeg dana 

javnog  uvida na adresu: OPĆINA VOJNIĆ, Jedinstveni upravni odjel, Trg S. Radića 

1, 47720 Vojnić. 

 

Primjedbe i prijedlozi trebaju se odnositi na predmet III. Izmjena i dopuna PPUO koji  

su navedeni u obrazloženju III. Izmjena i dopuna PPUO. 

Prijedlozi i primjedbe koje nisu dostavljene u roku i nisu čitko napisane neće se uzeti 

u   obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. 



 

6. Javna rasprava objaviti će se u  dnevnom tisku Večernji list, na mrežnoj stranici 

Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i na mrežnoj stranici 

Općine Vojnić. 

 

 

  

 

PROČELNIK 

Joško Bule dipl.iur. 

 


