
                                
            REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

 

                 GRAD ŽUPANJA 

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, 

PROSTORNO UREĐENJE I GEODETSKE POSLOVE 

KLASA: 350-02/22-01/4 

URBROJ: 2196-5-04/05-23-10 

Županja, 22. veljače 2023. godine 

 

 Na temelju članka 95. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (''NN'', br. 153/13., 65/17., 

114/18., 39/19. i 98/19.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Županja KLASA: 350-02/22-01/4, 

URBROJ: 2196-5-02-23-9, od 17. veljače 2023. godine, nositelj izrade Upravni odjel za komunalno 

gospodarstvo, prostorno uređenje i geodetske poslove Grada Županja, o b j a v lj u j e: 

 

 

JAVNU RASPRAVU 

o Prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja 

„Centar III-Ulica dr. Fr. Račkog“ Županja 

 

1. Javna rasprava s javnim uvidom trajat će deset (10) dana u vremenu od 01. 03. 2023. godine do 10. 

03. 2023. godine. 

 

2. Prijedlog plana (tekstualni dio), biti će izložen u prostorijama Grada Županja, J.J. Strossmayera 1, 

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i geodetske poslove, I kat, soba br. 15, 

svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 sati, objavljen na mrežnim stranicama Grada Županja 

(www.zupanja.hr) i informacijskom sustavu prostornog uređenja (www.mpgi.hr). 

 

3. Tijekom trajanja javne rasprave bit će organizirano javno izlaganje Prijedloga plana. Javno izlaganje 

održati će se 07. 03. 2023. godine u 12:00 sati, u Maloj vijećnici Grada Županja, J.J. Strossmayera. 

 

4. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu 

primjedbi koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Plana na mjestu javnog uvida, iznijeti na javnom 

izlaganju ili uputiti u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom na adresu: Grad Županja, 

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i geodetske poslove, J.J. Strossmayera 

1, 32270 Županja, te na adresu elektroničke pošte (prostorno.uredjenje.zupanja@vk.t-com.hr) 

najkasnije do 10. 03. 2023. godine. 

 

5. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima sukladno posebnom 

propisu. 

 

6. Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz navođenje adrese 

podnositelja ili nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 

 

PROČELNIK: 

Josip Nikolozo, dipl.ing.građ. 

 

 


