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Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju
i gradnji (NN br. 76/07, 38/09 i 55/11) i Zaključka Gra-
donačelnika Grada Vukovara Klasa: 350-02/09-
01/14;  Urbroj: 2196/01-2-11-135 od  04. kolovoza
2011. godine, Upravni odjel  za uređenje grada,
upravljanje gradskom imovinom, komunalno gospo-
darstvo i   zaštitu okoliša Grada Vukovara objavljuje 

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

IZMJENA I DOPUNA PROSTOR-
NOG PLANA UREĐENJA

GRADA VUKOVARA

Javna rasprava započet će  19. kolovoza 2011. go-
dine i završit će 19. rujna 2011. godine.
Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Grada  Vukovara održat će se u Grad-
skoj vijećnici (ured br. 32) Grada Vukovara u Vuko-
varu, Dr. Franje Tuđmana 1, od 19. kolovoza 2011.g.
do 19. rujna 2011.g., radnim danom od 7,00 do
15,00 sati. Na javnom uvidu bit će izloženi tekstualni
i grafički dio plana i sažetak za javnost.
Javno izlaganje o Prijedlogu plana za javnu ra-
spravu  održat će se:
u utorak 06. rujna 2011. godine s početkom u
18,00 sati u kući Lavoslava Ružičke, Vukovar, J.
J. Strossmayera 25. 
Prijedlozi i primjedbe na izloženi Prijedlog plana
mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave
do zaključno  19. rujna 2011. godine, na adresu –
Grad Vukovar, 32000, Vukovar, Dr. Franje Tuđmana
1.,  na sljedeći način: 
Tijela državne uprave, upravna tijela Županije, su-
sjednih Općina, te pravne osobe s javnim ovlastima
dostavljaju pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i
primjedbe.

Ako do  19. rujna 2011. godine ne dostave pisano
očitovanje smatrat će se da nemaju primjedbi.
Građani i udruge i vlasnici nekretnina: 
-  imaju pristup i uvid u Prijedlog plana;

- daju očitovanja, mišljenja,  prijedloge i primjedbe
u knjigu primjedbi koja se nalazi uz  
Prijedlog plana;

- postavljanjem pitanja u javnom izlaganju o pred-
loženim rješenjima na koja odgovara nositelj iz-
rade, odnosno izrađivač, usmeno ili u pisanom
obliku;
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom
izlaganju dana 06. rujna 2011. godine;
- dostavljaju pisana očitovanja, mišljenja, prije-
dloge i primjedbe do 19. rujna 2011. g. na adresu:
Grad Vukovar, Dr. F. Tuđmana 1;
- dostavljaju pisane prijedloge i primjedbe do 19.
rujna 2011. g. na e-mail adresu:     
zaklina.pul@vukovar.hr

Uz prijedlog, odnosno primjedbu poželjno je prilo-
žiti kopiju katastarskog plana sa označenim česti-
cama na koje se prijedlog, odnosno primjedba
odnosi.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i pot-
pisani imenom i prezimenom uz adresu podnosi-
telja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o
javnoj raspravi.
Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj
raspravi, te dostave svoje prijedloge i primjedbe.
6. Objava Javne rasprave izvršit će se u „Službe-
nom vjesniku“ Grada Vukovara, „Glasu Slavonije“,
putem oglasne ploče Grada Vukovara i na web
stranici Grada Vukovara: http://www.vukovar.hr.

GRAD VUKOVAR
Upravni odjel  za uređenje grada, upravljanje grad-
skom imovinom, komunalno gospodarstvo i   zaštitu
okoliša
KLASA: 350-02/09-01/14
URBROJ:  2196/01-2-11-136
U Vukovaru, 04. kolovoza 2011. g.                                                   

PO OVLAŠTENJU:
Đorđe Njegić, dipl. ing. arh. 
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Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju
i gradnji (NN br. 76/07, 38/09 i 55/11) i Zaključka Gra-
donačelnika Grada Vukovara Klasa: 350-02/09-
01/15;  Urbroj: 2196/01-2-11-118 od 04. kolovoza
2011. godine, Upravni odjel  za uređenje grada,
upravljanje gradskom imovinom, komunalno gospo-
darstvo i   zaštitu okoliša Grada Vukovara objavljuje 

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

IZMJENA I DOPUNA GENERAL-
NOG URBANISTIČKOG PLANA 

GRADA VUKOVARA

Javna rasprava započet će  19. kolovoza 2011. go-
dine i završit će 19. rujna 2011. godine.
Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Generalnog
urbanističkog plana grada Vukovara održat će se u
Gradskoj vijećnici (ured br. 32) Grada Vukovara u Vu-
kovaru, Dr. Franje Tuđmana 1, od 19. kolovoza
2011.g. do 19. rujna 2011.g., radnim danom od 7,00
do 15,00 sati. Na javnom uvidu bit će izloženi tek-
stualni i grafički dio plana i sažetak za javnost.
Javno izlaganje o Prijedlogu plana za javnu ra-
spravu  održat će se:
u utorak 06. rujna 2011. godine s početkom u
18,30 sati u kući Lavoslava Ružičke, Vukovar, J.
J. Strossmayera 25. 
Prijedlozi i primjedbe na izloženi Prijedlog plana
mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave
do zaključno  19. rujna 2011. godine, na adresu –
Grad Vukovar, 32000, Vukovar, Dr. Franje Tuđmana
1.,  na sljedeći način: 
Tijela državne uprave, upravna tijela Županije, su-
sjednih Općina, te pravne osobe s javnim ovlastima
dostavljaju pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i
primjedbe.

Ako do  19. rujna 2011. godine ne dostave pisano
očitovanje smatrat će se da nemaju primjedbi.
Građani i udruge i vlasnici nekretnina: 
-  imaju pristup i uvid u Prijedlog plana;
- daju očitovanja, mišljenja,  prijedloge i primjedbe
u knjigu primjedbi koja se nalazi uz  Prijedlog
plana;
- postavljanjem pitanja u javnom izlaganju o pred-
loženim rješenjima na koja odgovara nositelj iz-
rade, odnosno izrađivač, usmeno ili u pisanom
obliku;
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom
izlaganju dana 06. rujna 2011. godine;
- dostavljaju pisana očitovanja, mišljenja, prije-
dloge i primjedbe do 19. rujna 2011. g. na adresu:
Grad Vukovar, Dr. F. Tuđmana 1;
- dostavljaju pisane prijedloge i primjedbe do 19.
rujna 2011. g. na e-mail adresu:     
zaklina.pul@vukovar.hr
Uz prijedlog, odnosno primjedbu poželjno je prilo-

žiti kopiju katastarskog plana sa označenim česti-
cama na koje se prijedlog, odnosno primjedba od-
nosi.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i pot-
pisani imenom i prezimenom uz adresu podnosi-
telja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o
javnoj raspravi.
Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj
raspravi, te dostave svoje prijedloge i primjedbe.
6. Objava Javne rasprave izvršit će se u „Službe-
nom vjesniku“ Grada Vukovara, „Glasu Slavonije“,
putem oglasne ploče Grada Vukovara i na web
stranici Grada Vukovara: http://www.vukovar.hr.

GRAD VUKOVAR
Upravni odjel  za uređenje grada, upravljanje grad-
skom imovinom, komunalno gospodarstvo i   zaštitu
okoliša

KLASA: 350-02/09-01/15
URBROJ:  2196/01-2-11-119

U Vukovaru, 04. kolovoza 2011. g.                                                      

PO OVLAŠTENJU:
Đorđe Njegić, dipl. ing. arh. 
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»Službeni vjesnik« glasilo Grada Vukovara
Izdavač: grad Vukovar

Urednik: Boško Šašić, 032/456-530
Tisak: Tiskara Soldo, Vukovar, Trpinjska cesta 256, tel. 032/417-351
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