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 Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13)  i 
Zaključka Gradonačelnika Grada Varaždina, KLASA: 350-02/14-01/7, URBROJ: 2186/01-01-00-
15-61 od 27.veljače  2015.godine, nositelj izrade Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam  
Grada Varaždina objavljuje 

 

J A V N U   R A S P R A V U 
O PRIJEDLOGU 

II. IZMJENE I DOPUNE  URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 

POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA 
 
1. Objavljuje se Javna rasprava o Prijedlogu  II. Izmjene i dopune  Urbanističkog plana 

uređenja povijesne jezgre grada Varaždina  koji je utvrđen Zaključkom 
Gradonačelnika Grada Varaždina, KLASA: 350-02/14-01/7, URBROJ: 2186/01-01-00-
15-61; od 27. veljače 2015. godine.. 
 

2. II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina 
obuhvaćaju dio povijesne jezgre grada Varaždina te se ova javna rasprava provodi za 
određene prostore kako je utvrđeno Odlukom o izradi II. Izmjene i dopune UPU-a 

(„Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj: 6/14). 
 
3. Javna rasprava će se održati u razdoblju  

od  13. ožujka  2015.  do  23. ožujka 2015. godine 

 
4. Za vrijeme trajanja Javne rasprave Prijedlog II. Izmjene i dopune  Urbanističkog plana 

uređenja povijesne jezgre  grada Varaždina  biti će izložen na javni uvid u Upravnom 

odjelu za komunalni sustav i urbanizam  Grada Varaždina, Varaždin, Trg slobode 12, 

svaki dan osim subote i nedjelje u vremenu od 8 do 15 sati.  

 
5. Obavijest o javnoj raspravi  o Prijedlogu II. Izmjene i dopune  Urbanističkog plana 

uređenja povijesne jezgre grada Varaždina  biti će objavljena  na mrežnim stranicama 

Grada Varaždina na adresi www.varazdin.hr. Na istoj stranici nalazit će se i Prijedlog  II. 

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja  povijesne jezgre grada Varaždina. 

 Obavijest o javnoj raspravi bit će objavljena i na mrežnim stranicama Ministarstva 
graditeljstva i prostornoga uređenja.  

 
6. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga II. Izmjene i dopune  

Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina  održati će se za sve 
zainteresirane i to: 
u Gradskoj vijećnici u Varaždinu, Trg kralja Tomislava 1, u slijedećim terminima: 

a) dana 18. ožujka 2015. godine u 13.00 sati za javnopravna tijela ; 

http://www.varazdin.hr/
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b) dana 18. ožujka 2015. godine u 17.00 sati za 1. Mjesni odbor „Centar“ 

Varaždin, 2. Mjesni odbor Varaždin, 3. Mjesni odbor Varaždin  i 4. Mjesni 

odbor  Varaždin, građane i udruge.  

 

7. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog  II. Izmjene i dopune Urbanističkog 
plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina  mogu se davati cijelo vrijeme tijekom 
Javne rasprave do zaključno 24. ožujka 2015. godine.  

 

8. Način sudjelovanja sudionika u Javnoj raspravi u skladu s člankom 100. i 101. Zakona 
o prostornom uređenju je slijedeći: 
-  mjesni odbori i javnopravna tijela koja su dala zahtjeve ili trebala dati zahtjeve, 

dostavljaju svoja pisana mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva odnosno mišljenja o 
primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan, do roka 
određenog u ovoj objavi. U protivnom, smatrati će se da je mišljenje dano i da je 
prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima;  

- građani i udruge sudjeluju u Javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni 

uvid u prijedlog Plana, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim 
rješenjima, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju 
nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.  

 
Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani  i u roku dostavljeni nositelju izrade 

plana – Upravnom odjelu za komunalni sustav i urbanizam  Grada Varaždina, Trg 

slobode 12/II, Varaždin – u protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi Izvješća o Javnoj 

raspravi.  

Također, u pripremi Izvješća o Javnoj raspravi uzet će se u razmatranje samo one 

primjedbe koje se odnose na  II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 

povijesne jezgre grada Varaždina, a ostale se neće razmatrati. 

 
 
          Pročelnik: 

          Mario Sambolec 


