
                                

 

  
R  E  P  U  B  L  I  K  A      H  R  V  A  T  S  K  A 

       POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 
 GRAD POŽEGA 

         GRADONAČELNIK 

  

KLASA: 350-01/20-01/48 

URBROJ: 2177/01-01/01-21-50 

Požega, 17. prosinca 2021. 

    

Na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 

39/19, 98/19), te članka 62. stavka 1. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, 

broj: 2/21.), Gradonačelnik Grada Požege, dana 17. prosinca 2021. godine donio je slijedeći 

 

ZAKLJUČAK 

za upućivanje na ponovnu  javnu raspravu 

PRIJEDLOGA V. IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG 

PLANA GRADA POŽEGE 

 

I. 

Utvrđuje se Prijedlog V. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Požege za ponovnu javnu raspravu 

(u daljnjem tekstu Plana). 

II. 

Prihvaća se nacrt prijedloga Plana i upućuje se prijedlog Plana na ponovnu javnu raspravu. 

Ponovna javna rasprava trajat će 8 dana, u vremenu od 27 prosinca 2021. do 04. siječnja 

2022. godine.  

III. 

Tijekom ponovne javne rasprave, na javni će se uvid izložiti elaborat prijedloga Plana u 

prostorijama Grada Požege, Trg  Sv. Trojstva 1, Požega, koji će biti moguće razgledati u 

vremenu od 08,00 do 15,00 sati svakog radnog dana. 

 

IV. 

Javno izlaganje prijedloga Plana održat će se 28. prosinca 2021. godine u prostorijama Grada 

Požege, Trg Sv. Trojstva 1, Požega s početkom u 12,00 sati. 

 

V. 

Stručni izrađivač Plana – Zavod za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek, u suradnji s Upravnim 

odjelom za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege davat će tijekom javne 

rasprave i na javnom izlaganju potrebna stručna tumačenja. 

 

VI. 

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog Plana mogu dostaviti samo 

sudionici prve javne rasprave, te se ista primaju do zaključenja ponovne javne rasprave 04. 

siječnja 2022. godine na adresi Grad Požega, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i 

gospodarenje, Trg  Sv. Trojstva 1, Požega. 

Primjedbe moraju sadržavati ime, prezime i adresu podnositelja, broj katastarske čestice na 

koju se primjedba odnosi i tekst primjedbe. Primjedbe koje nisu pristigle u datom roku te koje 



nisu čitljivo napisane neće se uzeti u razmatranje, sukladno članku 100. Zakona o prostornom 

uređenju (NN 153/13, 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.).      

 

VII. 

Stručne i administrativne poslove vezane za provođenje ponovne javne rasprave Plana, kao i 

objavu ponovne  javne rasprave, obavljat će Upravni odjel za komunalne djelatnosti i 

gospodarenje Grada Požege u suradnji sa Zavodom za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek. 

 

VIII. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenin novinama Grada 

Požege. 

   

   
                                                                                                                                  
GRADONAČELNIK 

                    dr. sc. Željko Glavić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSTAVITI: 

1. Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i gospodarenje, ovdje 

2. Upravnom odjelu za samoupravu, ovdje 

3. Pismohrana 


