
  

 

 

 

 

Jedinstveni upravni odjel 
 

KLASA: 350-02/13-01/3 

URBROJ: 2113/01-04/1-15-52 

Donja Stubica, 8. srpnja 2015.   

 

 Na temelju članka 94., 95., 96., 97., 98., 99. i 100. Zakona o prostornom uređenju 

("Narodne novine", broj 153/13) i Zaključka gradonačelnika Grada Donja Stubica Klasa: 350-

02/13-01/3, Urbroj: 2113/01-04/1-15-51 od  8. srpnja 2015.g. o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena 

i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica, te upućivanja istog na javnu raspravu, 

Jedinstveni upravni odjel Grada Donja Stubica, objavljuje 

 

JAVNU RASPRAVU 

o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja  

Grada Donja Stubica 

 

I. 

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

Grada Donja Stubica i upućuje na javni uvid. 

 

II. 

 Javni uvid u prijedlog I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja 

Stubica počinje 20. srpnja 2015. godine, a završava zaključno sa 27. srpnja 2015. godine. 

 Prijedlog plana biti će izložen svaki radni dan u prostorijama Gradske uprave Donja 

Stubica, Trg M. Gupca 20/II, u vremenu od 08,00 do 14,00 sati. 

 

III. 

 Primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja mogu u pisanom obliku putem urudžbenog 

zapisnika Grada Donja Stubica tijekom trajanja javnog uvida dostaviti građani, udruge, tijela 

državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima na adresu:  

Grad Donja Stubica  

Jedinstveni upravni odjel 

Trg Matije Gupca 20/II 

49240 Donja Stubica 

 

 Pravodobno pristiglom primjedbom, prijedlogom, sugestijom i mišljenjem smatrat će se i 

ona poslana poštom u roku 8 dana od zadnjeg dana javnog uvida. 

 Po isteku navedenog roka smatrat će se da nema daljnjih primjedbi, prijedloga, sugestija i 

mišljenja. 

 

IV. 

 Primjedbe, prijedlozi, sugestije i mišljenja na predloženi prijedlog I. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica mogu se upisati i u knjigu primjedbi na mjestu 

javnog uvida. 

 Primjedbe prijedlozi, sugestije i mišljenja koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i 

prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DONJA STUBICA 

 

 



 

V. 

 Javno izlaganje o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja 

Stubica održat će se 20. srpnja 2015. godine u Plavoj dvorani, Toplička 10/II, Donja Stubica, s 

početkom u 18.00 sati.                                              . 

 Sudionici javne rasprave mogu na javnom izlaganju postavljati pitanja o predloženim 

rješenjima, te dati primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja u zapisnik o javnom izlaganju. 

 

VI. 

 Detaljna pojašnjenje u svezi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja 

Stubica mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Donja Stubica. 

 

 

 

 

PROČELNICA 

Vesna Tomašković, dipl.prav. 

 


