
                    
  
 
 

 

 

 

 

  Jedinstveni upravni odjel 

  Klasa:021-07/14-01/1 

  Ur. broj:2186/016-04/1-15-37 

  Lepoglava, 30.06.2015.  

  

Na temelju članka 96. stavak 3. i 4.  Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 

153/13) i Zaključka gradonačelnika Grada Lepoglave (Klasa:021-07/14-01/1, 

Urbroj:2186/016-01-15-36 od 29.06.2015. godine), Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave 

kao nositelj izrade, objavljuje  

 JAVNU   RASPRAVU 

O PRIJEDLOGU  IZMJENA I DOPUNA  

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA LEPOGLAVA 

  

I. Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja dijela naselja Lepoglava (dalje u tekstu: Prijedlog Izmjena i dopuna UPU-a 

dijela naselja Lepoglava). 

II. Prijedlog Izmjena i dopuna UPU-a dijela naselja Lepoglava, kojeg je izradio stručni 

izrađivač Urbanistica d.o.o., Đorđićeva 5/II, Zagreb, utvrdio je gradonačelnik Grada 

Lepoglave Zaključkom Klasa: 021-07/14-01/1, Urbroj: 2186/016-01-15- 36 od  

29.06.2015. godine. 

III. Javna rasprava održati će se u trajanju od 15 dana, počevši od 13. srpnja 2015. godine 

do 27. srpnja 2015. godine. 

IV. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Izmjena i dopuna UPU-a dijela naselja 

Lepoglava biti će izložen na javni uvid u prostorijama Grada Lepoglave, Antuna 

Mihanovića 12, Lepoglava, radnim radnom od 07:00 do 15:00 sati.  

V. Prijedlog Izmjena i dopuna UPU-a dijela naselja Lepoglava, biti će objavljen i na 

službenim internetskim stranicama Grada Lepoglave (www.lepoglava.hr). 

VI. Javno izlaganje Prijedloga Izmjena i dopuna UPU-a dijela naselja Lepoglava,  održati 

će se za sve zainteresirane dana 21. srpnja 2015. godine u  18,00 sati, u prostorijama 

Doma kulture u Lepoglavi (TKIC d.o.o.), 2 kat, na adresi Lepoglava, Hrvatskih 

pavlina 7.  

VII. Mišljenja, prijedlozi  i primjedbe na  Prijedlog  Izmjena i dopuna UPU-a dijela naselja 

Lepoglava,  mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 27. 

srpnja 2015. godine (ponedjeljak). 

VIII. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi  je slijedeći: 

1. Javnopravno tijelo koje je dalo odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Prijedloga 

Izmjena i dopuna UPU-a dijela naselja Lepoglava u javnoj raspravi sudjeluje davanjem 

mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa 

i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Prijedlog Izmjena i dopuna UPU-a dijela naselja 

Lepoglava, time da se u danom mišljenju ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od 

onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta Prijedloga Izmjena i dopuna UPU-a 

dijela naselja Lepoglava.  Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku iz točke 

VII. smatra se da je mišljenje dano i da je Prijedlog Izmjena i dopuna UPU-a dijela 

naselja Lepoglava izrađen u skladu s danim zahtjevima. 
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2. Građani i  udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da: 

- imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja dijela naselja Lepoglava 

- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,  

- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja 

- upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe na adresu Grada Lepoglave, A. 

Mihanovića 12, Lepoglava, najkasnije u roku utvrđenom u točci VII. 

IX. Prijedlozi i primjedbe sudionika javne rasprave koji nisu dostavljeni u roku ili nisu 

čitljivo napisani ili su napisani bez imena ili adrese podnositelja, neće se uzeti u obzir 

u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 

X.   Ova Obavijest  objaviti će se u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama Ministarstva 

graditeljstva i prostornoga uređenja i Grada Lepoglave. 

 

      

      Pročelnica 

                                                    

                                                                             Gordana Mošmondor, dipl. iur. 

 

 

 


