
                    
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA 

ŽUPANIJA 

 

  GRAD JASTREBARSKO 
Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, 

gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni  

sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

Odsjek za komunalno i vodno gospodarstvo, 

prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

KLASA:350-01/15-01/05 

URBROJ:238/12-04-01/2-15-64 

Jastrebarsko, 28. prosinca 2015. 

 

Na temelju članka 104. i članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 

153/13) i Zaključka Gradonačelnika Grada Jastrebarskog (KLASA:350-01/15-01/05, 

URBROJ:238/12-02-15-63, od 28. prosinca 2015.) Upravni odjel za imovinsko-pravne 

poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu 

okoliša Grada Jastrebarskog objavljuje 

 

P O N O V N U   J A V N U    R A S P R A V U 

o Prijedlogu VIII. izmjena i dopuna  

Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog  

 

1.  Ponovna javna rasprava trajat će osam (8) dana, od 11.siječnja 2016. do 18.siječnja 2016. 

2. Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave, Prijedlog VIII. izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Grada Jastrebarskog izložit će se na javni uvid u prostorijama Upravnog odjela 

za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, 

prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Jastrebarskog, Jastrebarsko, Dr. Franje Tuđmana 

47/I. kat, svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 sati. 

3. Javno izlaganje o Prijedlogu VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 

Jastrebarskog održat će se u srijedu, 13.siječnja 2016. s početkom u 10.00 sati u Gradu 

Jastrebarskom, Trg J.J.Strossmayera 13, u Vijećnici-soba broj 1. 

4. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog VIII. izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Grada Jastrebarskog mogu se podnositi, u skladu s člankom 104. Zakona o 

prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), samo u vezi s dijelovima prijedloga 

prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni, a upisuju se u knjigu 

primjedbi na mjestu ponovne javne rasprave ili se dostavljaju do završetka ponovne javne 

rasprave na adresu: Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene 

djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Jastrebarskog, Trg 

J.J.Strossmayera 13, 10450 Jastrebarsko. 

5. Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u ponovnoj javnoj raspravi. 

 

Pročelnica: 

         Irena Strmečki Šlat, dipl.iur.  

 

              


