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Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 
38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Zaključka Gradonačelnika Grada Jastrebarskog (KLASA:022-
06/12-01/22; URBROJ:238/12-02-12-11, od 5. srpnja 2012.) nositelj izrade, Grad 
Jastrebarsko- Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu 
okoliša i geodetske poslove, objavljuje 
 

J A V N U    R A S P R A V U 
o prijedlogu V. ciljanih izmjena i dopuna  

Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog  
 
     I.  
  Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu V. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Grada Jastrebarskog, utvrđenog Zaključkom Gradonačelnika od 5.7.2012. 
     II. 
 Javna rasprava o prijedlogu V. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Grada Jastrebarskog provest će se u gradu Jastrebarskom organiziranjem javnog uvida. 
  Javni uvid u prijedlog V. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 
Jastrebarskog trajat će 8 dana, od 18. srpnja do 25. srpnja 2012. 
 Tijekom trajanja javne rasprave elaborat prijedloga V. ciljanih izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog izložit će se na javni uvid u prostorijama 
Upravnog odjela za stambeno-komunalne poslove Grada Jastrebarskog, Jastrebarsko, Dr. 
Franje Tuđmana 47/I. kat. 
     III. 
  Javno izlaganje o prijedlogu V. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Grada Jastrebarskog održat će se u četvrtak, 19. srpnja 2012. u 18.00 sati u prostorijama 
Grada Jastrebarskog, Jastrebarsko, Strossmayerov trg 13, soba br. 2. 
 Javno izlaganje organizira i provodi nositelj izrade Grad Jastrebarsko- Upravni odjel 
za stambeno-komunalne poslove, s odgovornim voditeljem, tvrtkom „Urbing“ d.o.o., Avenija 
Većeslava Holjevca 20, Zagreb- izrađivačem V. ciljanih izmjena i dopuna Plana. 
     IV. 
 Nadležna državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, građani i udruge i vlasnici nekretnina mogu dati 
očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog V. ciljanih izmjena i dopuna 



Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog pisanim putem na adresu Grada 
Jastrebarskog, Jastrebarsko, Trg Josipa Jurja Strossmayera 13, za vrijeme trajanja javnog 
uvida od 18. srpnja do 25. srpnja 2012., upisati ih u knjigu primjedbi  u vrijeme trajanja 
javnog uvida, ili ih dati u zapisnik  za vrijeme javnog izlaganja. 
     V. 
  Sve prijedloge i primjedbe koje su sudionici u javnoj raspravi dali u roku i na način 
određen ovim Zaključkom obrađuje odgovorni voditelj i sastavlja Izvješće o javnoj raspravi. 
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