
POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O 

NACRTU ODLUKE O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE ''VIS Konfekcija'' (UPU VIS Konfekcija) 

PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

RAZLOZI DONOŠENJA 

AKATA 

Razlozi za pokretanje izrade i donošenja UPU-a VIS Konfekcije su: 

- Inicijativa vlasnika i korisnika prostora; 

- Program s analizom postojećeg stanja i konceptom razvoja prostora – izradio Urbing d.o.o.; 

- Stručna analiza KLASA: 350-02/20-01/12, URBROJ: 2186/01-14-21-6 od 01.10.2021.g.; 

- Generalni urbanistički plan grada Varaždina (''Službeni vjesnik Grada Varaždina'' 1/07, 7/16, 5/19 i 7/19-pročišćeni tekst) 

Osnovna pitanja koja se trebaju urediti i svrha koja se želi postići je da se kroz postupak izrade i donošenja UPU-a ''VIS Konfekcije'' 

u ciljanom obuhvatu ispita i analizira dostavljena inicijativa za izradu Plana, te da se omogući urbana preobrazba industrijskog 

kompleksa u novi stambeni kvart sa pratećim sadržajima i zelenim površinama optimalno prometno povezan sa postojećim 

stambenim sustavom.  

CILJEVI PROVOĐENJA 

SAVJETOVANJA 

 

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti sa Odlukom o izradi UPU-a ''VIS Konfekcije'' te 

dobivanje mišljenja, primjedbi i prijedloga i eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga, primjedbi i 

mišljenja. 
 

ROK ZA PODNOŠENJE 

MIŠLJENJA, PRIMJEDBI 

I PRIJEDLOGA 

 

 

od 22. prosinca 2021. godine do 16. siječnja 2022. godine 

ADRESA I NAČIN 

PODNOŠENJA 

MIŠLJENJA, PRIMJEDBI 

I PRIJEDLOGA 

Pisane primjedbe dostavljaju se na adresu: GRAD VARAŽDIN, Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Odsjek za 

urbanizam, promet i zaštitu okoliša, Trg slobode 12/II, 42000 Varaždin s naznakom Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt 

odluke izradi UPU-a ''VIS Konfekcije'' ili na e-mail adresu: komunal@varazdin.hr  
 

Sukladno odredbama članka 73. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/14 i 6/14) izrađivač prijedloga 

akta, nakon provedenog postupka javne rasprave sastavlja izvješće u kojem su sadržane prihvaćene ili neprihvaćene primjedbe i prijedlozi iz rasprave te ga 

objavljuje na službenoj Internet stranici Grada.  

 


