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Upravni odjel za razvoj, gospodarstvo i 

projekte Europske unije 

 

Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte Europske unije, sukladno odredbama 

članaka 94. – 103. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 

39/19 i 98/19) i Zaključka gradonačelnice Grada Samobora o utvrđivanju Prijedloga 

Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Lug u Samoboru i upućivanju na javnu raspravu, 

donesenog dana 1. prosinca 2022. godine, te poradi obveze iz članka 97. Zakona o prostornom 

uređenju i Zaključka o dopuni Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja 

dijela naselja Lug u Samoboru i upućivanju na javnu raspravu, donesenog dana 25. siječnja 2023. 

godine dostavlja 

 

POSEBNU OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI 

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Lug u Samoboru 

 

Dopuna javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Lug u 

Samoboru (u daljnjem tekstu: Prijedlog UPU-a) za javnopravna tijela određena posebnim 

propisima koja su dala ili trebala dati zahtjeve za izradu prostornog plana (u daljnjem tekstu: 

javnopravna tijela) i mjesne odbore, odnosno gradske četvrti za područje obuhvata prijedloga 

urbanističkog plana uređenja (u nastavku teksta: mjesna samouprava) održat će se od 2. veljače 

do 2. ožujka 2023. godine.  

Dopuna javne rasprave za javnopravna tijela i mjesnu samoupravu trajat će trideset (30) 

dana u tijeku koje će se na javni uvid javnopravnim tijelima i mjesnoj samoupravi izložiti elaborat 

Prijedloga UPU-a. 

Elaborat Prijedloga UPU-a izložen je na javni uvid za javnopravna tijela i mjesnu 

samoupravu u prizemlju zgrade Gradske uprave Grada Samobora, na Trgu kralja Tomislava 5 u 

Samoboru, ponedjeljkom 8:00-17:30, utorkom, srijedom i četvrtkom 8:00 – 16:00 te petkom 8:00 

– 14:30 sati. 

Elaborat Prijedloga UPU-a objavljen je na mrežnoj stranici Grada Samobora 

https://www.samobor.hr/dokumenti?catId=513 

Javno izlaganje za javnopravna tijela i mjesnu samoupravu održat će se u utorak 7. 

veljače 2023. godine s početkom u 14:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Samobora na Trgu 

kralja Tomislava 5 u Samoboru. 

Pozivaju se javnopravna tijela i mjesna samouprava za sudjelovanje u javnoj raspravi te 

da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe o Prijedlog UPU-a upišu u Knjigu primjedbi na javnom 

uvidu, u zapisnik na javnom izlaganju ili da ih dostave poštom u razdoblju trajanja javnog uvida 

za javnopravna tijela i mjesnu samoupravu, zaključno do 2. ožujka 2023. na adresu nositelja 

izrade: Grad Samobor, UO za gospodarstvo, razvoj i projekte EU, Trg kralja Tomislava 5, 10430 

Samobor.  
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