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PRIJEDLOG 3. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 

OPĆINE CESTICA 
(„Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 10/04, 29/05 - ispravak, 23/06, 31/06 - ispravak, 5/07- 

ispravak, 29/07 – ispravak, 1/13)  

 
ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU 

 
 

SAŽETAK ZA JAVNOST 
 
3. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Cestica pokrenute su Odlukom o izradi 3. 

izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cestica, KLASA: 350-02/21-01/7, URBROJ: 
2186/03-01/1-21-22, usvojenoj od Općinskog vijeća 18. rujna 2021.  

Odluka je objavljena u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ broj 79/21. 
Prijedlog 3. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Cestica za ponovnu javnu raspravu 

utvrđuje se temeljem elaborata Prijedloga 3. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine 

Cestica i Izvješća o javnoj raspravi, KLASA: 350-02/21-01/7, URBROJ: 2186-3-01/1-22-62, Cestica, 

11.07.2022. 

 
Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se 

podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog 

izmijenjeni, sukladno Izvješću o javnoj raspravi, KLASA: 350-02/21-01/7, URBROJ: 2186-3-01/1-

22-62, Cestica, 11.07.2022. 

 
Javni uvid u Prijedlog 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cestica započinje 

25.07.2022. godine i traje do 02.08.2022. godine., a može se u navedenom terminu izvršiti u 
prostorijama Općine Cestica, Dravska 1a, 42208 Cestica, svakog radnog dana u uredovno radno 
vrijeme i na web stranicama Općine Cestica https://www.cestica.hr/ te na mrežnim stranicama stručnog 
izrađivača http://urbia.hr/. 

Javno izlaganje Prijedloga 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cestica 
organizirat će se u prostorijama Općine Cestica, Dravska 1a, 42208 Cestica i to 27.07.2022. godine 
(srijeda) u 13:00 sati. 

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cestica 
sudionici mogu davati tijekom ponovne javne rasprave, zaključno sa 02.08.2022. godine i to na sljedeći 
način: 

- postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, 

- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja, 

- upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Općini Cestica, Dravska 1a, 42208 Cestica 

Prijedlozi i primjedbe koje nisu dostavljene u roku ili nisu čitljivo napisani, ne mogu 
se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi. 

 
 

Grafički i tekstualni dijelovi Prijedloga 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Cestica za ponovnu javnu raspravu objavljeni su na mrežnim stranicama Općine Cestica 
(https:// www.cestica.hr/). 

 
 
 
 
 
za izrađivača 3. ID PPUO 
Vesna Makovec, dipl.ing.arh.  
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