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Temeljem članka 84. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („NN“, br. 76/07 i 

38/09) i članka 47. Statuta Općine Kaptol ("Službeni glasnik Općine Kaptol“, br. 03/09), Općinski 
načelnik Općine Kaptol donio je 11. travnja 2011. godine 

 
 

Z A K L J U Č A K 
o utvrđivanju Prijedloga  

Urbanističkog plana uređenja  
Gospodarske zone „Novi Bešinci“ 

 
I. 

Utvrđuje se Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Novi Bešinci“ (u 
daljnjem tekstu: UPU Gospodarske zone „Novi Bešinci“) za javnu raspravu. 

 
II. 

Prijedlog UPU Gospodarske zone „Novi Bešinci“ sadrži tekstualni i grafički dio plana te 
sažetak za javnost. 

III. 
Prijedlog UPU Gospodarske zone „Novi Bešinci“ upućuje se na javnu raspravu koja se 

sastoji od javnog uvida i javnog izlaganja. Obavijest o upućivanju na javnu raspravu objavit će se u  
tisku, službenom glasilu i/ili na lokalno uobičajen način javnog priopćavanja i putem web stranica 
Općine Kaptol. 

 
IV. 

Javni uvid u Prijedlog UPU Gospodarske zone „Novi Bešinci“ trajat će od 22. travnja 2011. 
do 23. svibnja 2011. godine, a može se izvršiti svakog radnog dana od 700 – 15 00 sati u prostorijama 
nositelja izrade, Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kaptol, Školska 3, u Kaptolu.    

 
V. 

Javno izlaganje Prijedloga UPU Gospodarske zone „Novi Bešinci“ održat će se 17. svibnja  
2011. godine u 10 00 sati, u Općinskoj vijećnici Općine Kaptol, Školska 3, u Kaptolu. 

 
VI. 

Primjedbe i prijedlozi, te očitovanja na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Gospodarske 
zone Novi Bešinci“ mogu se dati na slijedeći način: 

 
1. Državna tijela, pravne osobe s javnim ovlastima i tijela jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave dostavljaju očitovanje u pisanom obliku nositelju izrade – 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kaptol, Školska 3, 34334 Kaptol, najkasnije do 
23. svibnja 2011. godine, ili na javnom izlaganju. 

 
2. Građani i udruge: 



- upisivanjem primjedbi i prijedloga u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog 
Plana tijekom javnog uvida, 
- davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju koje će se održati 17. 
svibnja 2011. godine, 
- davanjem primjedbi i prijedloga u pisanom obliku, na adresu: Jedinstveni upravni 
odjel Općine Kaptol, Školska 3, 34334 Kaptol, najkasnije do 23. svibnja 2011. godine. 

 
 
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom i 

prezimenom, uz adresu podnositelja, kao i primjedbe i prijedlozi koji se ne odnose na predmet izrade 
UPU Gospodarske zone „Novi Bešinci“, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 

 
VII. 

Za provođenje ovog Zaključka te poduzimanje svih drugih potrebnih radnji, sukladno Zakonu 
o prostornom uređenju i gradnji, zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Kaptol kao Nositelj 
izrade  UPU Gospodarske zone „Novi Bešinci“. 

 
VIII. 

Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku Općine Kaptol“ i na web stranicama 
Općine. 

 
 
           

                               
         Općinski načelnik: 

               
        Mile Pavičić, ing., v.r. 

 


