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Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom ureĎenju („Narodne novine“ broj 153/13, 
65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zaključka gradonačelnika Grada Preloga o utvrĎivanju prijedloga 
UPU područja izmeĎu ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu, KLASA: 350-01/22-01/04, 
URBROJ: 2109/14-02-22-28 od 02. studenog 2022. i Zaključka gradonačelnika Grada Preloga o 
utvrĎivanju prijedloga UPU područja „Pod Vrti“ do Čakovečke ulice u Prelogu, , KLASA: 350-
01/22-01/03, URBROJ: 2109/14-02-22-28 od 02. studenog 2022. objavljuje se 
 
 

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOZIMA URBANISTIČKIH PLANOVA UREĐENJA 

 

UPU područja izmeĎu ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu  
i  

UPU područja „Pod Vrti“ do Čakovečke ulice u Prelogu 
 
 

1. Javna rasprava traje od 10.11.2022. do 09.12.2022. 
2. Javni uvid u prijedloge predmetnih urbanističkih planova ureĎenja, moći će se izvršiti za 

vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Grada Preloga, Glavna 35, 40323 Prelog, 
svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme, te na mrežnim stranicama Grada 
Preloga http://www.prelog.hr/, a poveznica je dohvatljiva na mrežnim stranicama 
stručnog izraĎivača http://urbia.hr/ . 

3. Javno izlaganje stručnog izraĎivača o prijedlozima UPU održat će se prostorijama 
Grada Preloga, Glavna 35, 40323 Prelog, dana 22.11.2022. 
- za UPU područja izmeĎu ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu s početkom u 

13:00 sati 
- za UPU područja „Pod Vrti“ do Čakovečke ulice u Prelogu s početkom u 13:30 sati. 

4. Primjedbe i prijedlozi na rješenja iz prijedloga urbanističkih planova ureĎenja mogu se 
davati tijekom javne rasprave, zaključno s 09.12.2022. i to: 
- postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja stručnog izraĎivača 
- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja 
- upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Gradu Prelog, Glavna 35, 40323 Prelog. 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti 
u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.  
Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora. 
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