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Dežanovac, 10. ožujak 2020.g.
Na temelju članka 29. stavka 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj
20/18), Zaključka Upravnog odjela za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralnog razvoja (KLASA:UP/I612-07/19/-01/28, URBROJ: 2103/1-07-20-11) od 09.siječanj 2020. godine te članka 50. Statuta
Općine Dežanovac („Službeni glasnik Općine Dežanovac“ broj 1/18), načelnik Općine Dežanovac
objavljuje

JAVNI UVID

na nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Dežanovac
I.
II.
III.

IV.

V.

VI.

Nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Dežanovac (u daljnjem tekstu: Program) upućuje se na javni uvid radi
pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti o istom.
Prijedlog Programa ispravljen je na temelju Zaključka Upravnog odjela za poljoprivredu, zaštitu
okoliša i rzralnog razvoja (KLASA:UP/I-612-07/19/-01/28, URBROJ: 2103/1-07-20-11) od
09.siječanj 2020. godine.
Javni uvid u Nacrt Programa trajat će 15 dana, a provest će se u periodu od 11.
ožujka.2020.godine do 26. ožujka 2020.godine., u prostorijama Općine Dežanovac, Dežanovac
288, svakim radnim danom od u vremenu od 07:00 do 15:00 sati, a isti će biti objavljeni na
mrežnim stranicama Općine Dežanovac, www.dezanovac.hr
Obrazac za prikupljanje mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt Programa nalazi se na internet
stranici Općine Dežanovac www.dezanovac.hr, a primjedbe, mišljenja, prijedlozi mogu se
dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Dežanovac, Dežanovac 288, 43506 Dežanovac,
najkasnije do 26. ožujka 2020.g. do 15:00 sati,
ili putem elektroničke pošte:
opcina.dezanovac@dezanovac.tcloud.hr
Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku neće se
uzeti u obzir. Mišljenja, primjedbi i prijedlozi dostavljeni nakon navedenog roka neće se uzeti
u obzir. Ako u navedenom roku građani i pravne osobe ne dostave svoja očitovanja, mišljenja,
prijedloge i primjedbe smatrat će se su isti suglasni sa izloženim Nacrtom Programa.
Nakon proteka Javnog uvida, načelnik Općine Dežanovac upućuje Prijedlog Programa te
podnesene prigovore, ukoliko ih ima, u roku od 30 dana Općinskom vijeću Općine Dežanovac
na razmatranje, odlučivanje i donošenje.
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