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8.  Na temelju članka 86. i članka 93. stavka 3. 
Zakona o prostornom uređenju i gradnji 
(„Narodne novine“ br. 76/07, 38/09, 55/11 i 
90/11) načelnica Općine Bilje objavljuje 
 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU  
o Prijedlogu   stavljanja izvan snage  

Detaljnog  plana uređenja „ Središte“ Bilje 
 
Ponovna Javna rasprava  o Prijedlogu stavljanja 
izvan snage Detaljnog plana uređenja „ 
Središte“ Bilje (u daljem tekstu: Prijedlog 
plana) sastoji se od javnog uvida i javnog 
izlaganja. 
 
1. JAVNI UVID u Prijedlog plana za ponovnu 
javnu raspravu održat će se u vremenu od 07. 
do  21. studenog  2011. godine u Domu kulture  
u Bilju, Kralja Zvonimira 2, svakim radnim 
danom u vremenu od  8,00 do 15,00 sati. 
 
 

2. JAVNO IZLAGANJE Prijedloga plana u 
postupku ponovne javne rasprave održat će se 
dana 09. studenog 2011.godine s početkom u 
9,00 sati u Domu kulture  u Bilju, Kralja 
Zvonimira 2. 
 
3. Pisana očitovanja, primjedbe i prijedlozi na 
Prijedlog plana u postupku ponovne javne 
rasprave dostavljaju se najkasnije do dana 
isteka ponovne  javne rasprave, odnosno do 21. 
studenog 2011.g. na adresu: Općine Bilje, 
Kralja Zvonimira 1b, 31327 Bilje. 
 
4. Sukladno članku 90. stavak 1.Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji („Narodne 
novine“ br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) ako u 
roku iz točke 3. nadležna tijela te pravne osobe 
s javnim ovlastima ne dostave pisana 
očitovanja na Prijedlog  plana u postupku 
ponovne javne rasprave, smatrat će se da 
nemaju primjedbi. 
 

 Godina XVII Bilje, 25.10.2011.g. Broj  3a  
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5. Sukladno članku 90. stavak 2. Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji („Narodne 
novine“ br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) građani 
i udruge sudjeluju u ponovnoj javnoj raspravi 
na način da:  imaju pravo pristupa na javni uvid 
u Prijedlog plana; postavljanjem pitanja tijekom  
javnog izlaganja o predloženim rješenjima; 
upisuju primjedbe i prijedloge u Knjigu 
primjedbi, koja se nalazi uz Prijedlog plana; 
daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za 
vrijeme javnog izlaganja; upućivanjem pisanih 
prijedloga i primjedbi nositelju izrade. 
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u 
roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir 
u pripremi izvješća o ponovljenoj javnoj 
raspravi. 
      
            Načelnica Općine Bilje: 
      Ružica Bilkić,oec. 
 
 
Klasa: 350-04/10-01/3 
Urbroj: 2100/02-11-105 
Bilje, 25.listopad  2011.g. 
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