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S A D R Ž A J

AKTI UPRAVNIH ODJELA

1. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu 
Izmjena i dopuna Generalnog urbanisti-
čkog plana grada Varaždina - III. izmjene 
i dopune za ponovnu javnu rapsravu

AKTI UPRAVNIH ODJELA

 1.
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom ure-

đenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 
55/11, 90/11, 50/12 i 55/12), a u svezi s člankom 188. 
Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 
153/13) i Zaključka gradonačelnika Grada Varaždina, 
KLASA: 350-02/12-01/29, URBROJ: 2186/01-06-02/3-
16-243 od 29. travnja 2016. godine, Nositelj izrade 
Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam Grada 
Varaždina objavljuje

P O N O V N U  J A V N U  R A S P R A V U
o Prijedlogu Izmjena i dopuna Generalnog  

urbanističkog plana grada Varaždina
- III. izmjene i dopune za ponovnu  

javnu raspravu

1. Objavljuje se ponovna javna rasprava o Prijed-
logu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog 
plana grada Varaždina - III. izmjene i dopune 
za ponovnu javnu raspravu (u daljnjem tekstu 
Prijedlog IiD GUP-a za ponovnu javnu raspravu), 
koji je utvrđen Zaključkom gradonačelnika Grada 
Varaždina, KLASA: 350-02/12-01/29, URBROJ: 
2186/01-06-02/3-16-243 od 29. travnja 2016. 

godine (u daljnjem tekstu Zaključak gradona-
čelnika). 

 Prijedlog IiD GUP-a za ponovnu javnu raspra-
vu sadrži tekstualni i grafički dio IiD GUP-a te 
sažetak za javnost. 

2. Ponovna javna rasprava objavljuje se iz razloga 
navedenih u članku 93. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 
76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12). 

3. Ponovna javna rasprava provesti će se u 
dijelovima Prijedloga IiD GUP-a za ponovnu 
javnu raspravu određenim u točkama II. i III. 
Zaključka gradonačelnika, odnosno u slijede-
ćem: 
-  promjena namjene zone u jugoistočnom dijelu 

grada određene za gospodarsko-komunalnu 
namjenu GK u gospodarsku namjenu proi-
zvodno-poslovnu G;

-  izmještanje trasa infrastrukturnih koridora, 
odnosno određivanje alternativnih koridora 
(plinovod, GSM bazna stanica, vodoopskrbni 
cjevovod);
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-  određivanje zasebne parcele trafostanice u 
zoni mješovite namjene zapadno od Hege-
dušićeve, između Optujske i Hallerove aleje;

-  dopunu odredbi za provođenje koje se odnose 
na iznimku u vezi postotka izgrađenosti na 
površinama gospodarske namjene (točka 
3.1.2. odredbi) i na način gradnje u rubnom 
zapadnom dijelu bloka između ulica P. Kre-
šimira IV., Kukuljevićeve i Miškinine da se 
omogući gradnja i višestambenih građevina 
(točka 10.2.2. odredbi).

4. Ponovna javna rasprava će se održati u razdoblju
od 11. svibnja 2016. do 18. svibnja 2016. godine.

5. Za vrijeme trajanja Ponovne javne rasprave 
Prijedlog IiD GUP-a za ponovnu javnu raspravu 
biti će izložen na javni uvid u Upravnom odjelu 
za komunalni sustav i urbanizam Grada Varaž-
dina, Varaždin, Trg slobode 12, svaki dan osim 
subote i nedjelje u vremenu od 8 do 15 sati. 

6. Obavijest o ponovnoj Javnoj raspravi o Prijed-
logu IiD GUP-a biti će objavljena u »Službenom 
vjesniku Grada Varaždina«, broj 3/2016 i na 
internetskoj stranici Grada Varaždina na adresi 
www.varazdin.hr. Na istoj stranici nalaziti će se i 
Prijedlog IiD GUP-a za ponovnu javnu raspravu. 
Obavijest o ponovnoj Javnoj raspravi biti će 
objavljena i na internetskoj stranici Ministarstva 
graditeljstva i prostornog uređenja. 

7. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz 
Prijedloga IiD GUP-a održati će se za sve za-
interesirane u Gradskoj vijećnici u Varaždinu, 
Trg kralja Tomislava 1, u slijedećim terminima:
a) dana 13. svibnja 2016. godine u 14,00 sati 

za tijela državne uprave i pravne osobe s 
javnim ovlastima

b) dana 13. svibnja 2016. godine u 17,00 sati 
za mjesne odbore, građane i udruge.

8. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog 
IiD GUP-a za ponovnu javnu raspravu mogu 

se davati cijelo vrijeme tijekom ponovne Jav-
ne rasprave do zaključno 18. svibnja 2016. 
godine. 

9. Način sudjelovanja sudionika u ponovnoj Jav-
noj raspravi u skladu s člankom 90. Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji je slijedeći:
-  nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i po-

dručne samouprave, mjesni odbori i osobe 
određene posebnim propisima koja su dala 
podatke, planske smjernice i dokumente za 
izradu Prijedloga IiD GUP-a iz svog djelo-
kruga, dostavljaju svoja pisana očitovanja, 
primjedbe i prijedloge do roka određenog u 
ovoj objavi. U protivnom smatrati će se da 
nemaju primjedbe;

-  građani i udruge sudjeluju u ponovnoj Javnoj 
raspravi na način da imaju pravo pristupa 
na javni uvid u prijedlog plana, mogu upisati 
primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi 
koja se nalazi uz prijedlog plana izložen na 
javnom uvidu, postavljaju pitanja tijekom 
javnog izlaganja o predloženim rješenjima, 
daju primjedbe u zapisnik na javnom izlaga-
nju ili upućuju Nositelju izrade plana pisane 
primjedbe i prijedloge u roku određenom u 
ovoj objavi. 

Novi prijedlozi i primjedbe na Prijedlog IiD GUP-
a za ponovnu Javnu raspravu mogu se podnositi 
samo u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih 
primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi, odno-
sno izmjenama navedenim u točci 3. ove objave. 

Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i 
potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja 
i u roku dostavljeni Nositelju izrade plana - Upravnom 
odjelu za komunalni sustav i urbanizam Grada Varaž-
dina, Trg slobode 12/II, Varaždin - u protivnom neće 
se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 

KLASA: 350-02/12-01/29
URBROJ: 2186/01-06-02/3-16-244
Varaždin, 29. travnja 2016.

Pročelnik
Mario Sambolec, v. r.
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»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, službeno glasilo Grada Varaždina. Izdavač Grad Varaždin.  
Uredništvo, Trg Kralja Tomislava broj 1. Telefon (042) 402-523. Glavni i odgovorni urednik: Lucija  
Cahunek, dipl. politolog. Tehničko uređenje, korektura i tisak: »Glasila« d.o.o. Petrinja, telefon  
(044) 815-138, fax. (044) 815-498, www.glasila.hr. »Službeni vjesnik Grada Varaždina« objavljen je i na 
Internetu: www.glasila.hr.


