
POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O 

NACRTU ODLUKE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAJEDNIČKE ODLUKE O IZRADI III. IZMJENE I DOPUNE 

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SJEVERNOG DIJELA GRADA VARAŽDINA (III. IiD UPU-a sjevernog dijela grada) I S TIM U 

VEZI IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA VARAŽDINA (IiD GUP-a) PUTEM INTERNETSKOG 

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

RAZLOZI DONOŠENJA 

AKTA 

Razlozi pokretanja postupka izrade i donošenja III. IiD UPU sjevernog dijela grada i s tim u vezi IiD GUP-a utvrđeni su u Izvješću 

gradonačelnika Grada Varaždina, Izvješće – 1/2020 o zaključku stručne analize inicijative koja je zaprimljena u 2020. godini u svrhu 

utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova odnosno njihovih izmjena i dopuna, KLASA: 

350-01/20-01/6, URBROJ: 2186/01-02-20-5 od 27. studenoga 2020. godine.  

Izvješće obuhvaća Inicijativu/zahtjev za izmjenu UPU sjevernog dijela grada podnesenu od strane Upravnog odjela za prostorno 

uređenje i graditeljstvo Grada Varaždina, KLASA: 350-02/20-01/18, URBROJ: 2186/01-08/1-20-1 od 28. listopada 2020. godine, sa 

ciljem da se na prostoru uz križanje Koprivničke ulice i Ulice Ruđera Boškovića omogući izgradnja tlocrtno veće građevine od 

planirane važećim prostornim planovima. Gradsko vijeće Grada Varaždina Zaključkom je prihvatilo Izvješće -1/2020 na svojoj 32. 

sjednici održanoj 30. studenoga 2020. godine objavljeno u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“, broj 10/2020. 

Po zahtjevu Odsjeka za izgradnju i održavanje objekata i komunalne infrastrukture Upravnog odjela za gradnju i komunalno 

gospodarstvo Grada Varaždina, dopis KLASA:350-01/22-01/8 URBROJ:2186-1-05-02/1-22-1 od 23. ožujka 2022.g., gradonačelnik 

Grada Varaždina dana 16. rujna 2022. g. donio je Zaključak o odustanku od zahtjeva za IiD UPU sjevernog dijela grada. Razlog su 

pokrenute investicije na drugim lokacijama u gradu Varaždinu te izgrađena komunalna infrastruktura u gospodarskoj zoni Brezje 

čime je interes investitora usmjeren na druge lokacije.  

 

CILJEVI PROVOĐENJA 

SAVJETOVANJA 

 

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s Odlukom o odustanku od izrade i donošenja III. 

IiD . IiD UPU sjevernog dijela grada i s tim u vezi IiD GUP-a grada Varaždina, dobivanje mišljenja, primjedbi i prijedloga 

te eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga, primjedbi i mišljenja. 

  
 

ROK ZA PODNOŠENJE 

MIŠLJENJA, PRIMJEDBI 

I PRIJEDLOGA 

 

od 5. listopada do 4. studenog 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, Trg slobode 

12/II, 42000 Varaždin s naznakom Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt Odluke o stavljanju van snage Zajedničke odluke o 

izradi III. IiD UPU sjevernog dijela grada i s tim u vezi IiD GUP-a grada Varaždina 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.  

 


