
                                       
 

 

 

 

                 REPUBLIKA HRVATSKA  

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  

                OPĆINA HERCEGOVAC  

                    OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 351-01/20-01/04 

URBROJ: 2123/03-03/1-20-5 

Hercegovac, 11. kolovoz 2020. godine 

 

 

Temeljem članka 46. Statuta Općine Hercegovac (Službeni glasnik Općine Hercegovac, broj 

1/18 i 6/18) te sukladno Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti 

u pitanju zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08), Općinski načelnik Općine Hercegovac 

daje sljedeću 

 

INFORMACIJU 

o uvidu u Nacrt Plana razvoja Općine do 2027. godine na temelju koncepta „pametna 

općina“ 

 

1. Nacrt Plana razvoja Općine do 2027. godine na temelju koncepta „pametna općina“ (u 

daljnjem tekstu: Nacrt plana) upućuje se na javni uvid radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i 

primjedbi javnosti. 

 

2. Javni uvid u Nacrt plana trajat će 30 dana, a provest će se u periodu od 11. kolovoza 2020. 

godine do 10. rujna 2020. godine, u prostorijama Općine Hercegovac, Moslavačka 150, 

svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 sati, a isti će biti objavljen na mrežnim stranicama 

Općine Hercegovac, www.opcinahercegovac.hr, na početnoj stranici. 

 

3. Javno izlaganje o Nacrtu plana održat će se 24. kolovoza 2020. godine u 09:00 h u Općini 

Hercegovac, Moslavačka 150, Hercegovac. 

 

4. Svi zainteresirani građani i pravni subjekti za vrijeme trajanja javnog uvida mogu svoja 

mišljenja, primjedbe i prijedloge na Nacrt plana dostaviti: 

- putem obrasca sudjelovanja javnosti u savjetovanju o Nacrtu plana objavljenog na 

službenim stranicama Općine Hercegovac,   www.opcinahercegovac.hr. 

Ispunjeni obrazac potrebno je poslati  na adresu elektroničke pošte: opcina.hercegovac1@bj.t-

com.hr.  

- redovnom poštom na adresu Općina Hercegovac, Moslavačka 150, 43284 Hercegovac s 

naznakom „Primjedbe na Nacrt plana Plana razvoja Općine do 2027. godine na temelju 

koncepta „pametna općina“,  

- mogu upisati u Knjigu mišljenja, primjedbi i prijedloga Nacrta plana koja se nalazi izložena 

uz predmetni dokument u prostorijama Općine Hercegovac, radnim danom od 07:00 do 15:00 

sati. 

 

5. Sva mišljenja, primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani, potpisani imenom i 

prezimenom, s adresom podnositelja i u navedenom roku dostavljeni Općini Hercegovac, u 

protivnom se neće uzeti u razmatranje, niti će biti sastavni dio Izvješća o javnom uvidu. 
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6. Po završetku javnog uvida izradit će se Izvješće o javnom uvidu u Nacrt plana te će biti 

objavljen na službenim stranicama Općine Hercegovac. 

 

7. Pristigla mišljenja i prijedlozi javnosti, tijela ili osoba određenih posebnim propisima će se 

razmotriti te nakon toga Nacrt plana dostavit će se na donošenje Općinskom vijeću Općine 

Hercegovac. 

 

8. Ova informacija objavit će se na službenim stranicama Općine Hercegovac, 

www.opcinahercegovac.hr, na oglasnoj ploči Općine Hercegovac i radio postaji Krugoval 

93,1 Mhz.   

  

 

 

                                                                                              OPĆINA HERCEGOVAC 

                                                                                  Boro Bašljan, struč.spec.ing.techn.inf., v.r. 
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