
              
  REPUBLIKA HRVATSKA 
  ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 
     OPĆINA RUGVICA                                                                                   
     Jedinstveni upravni odjel                                                       
Rugvica, Trg dr. Franje Tuđmana 1        

 
KLASA: 023-01/20-01/898  
URBROJ: 238/26-22-15  
Rugvica, 09.06.2022. 

                                  
Jedinstveni upravni odjel, na temelju odredbi članka 94.-104. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 
br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/18) i Zaključka načelnika Općine Rugvica za upućivanje na ponovnu javnu 
raspravu prijedloga II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja radne zone „RUGVICA SJEVER“, objavljuje 

 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU 
o prijedlogu II. Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja radne zone „RUGVICA SJEVER“ (UPU 7) 

 
Ponovna javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja radne zone „RUGVICA SJEVER“ (UPU 7), održat će se od 13. lipnja do 24. lipnja 2022. 
godine. 

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja radne zone „RUGVICA 
SJEVER“ bit će izložen na javni uvid od 13. lipnja do 24. lipnja 2022. godine, svakog radnog dana 
(od ponedjeljka do petka), osim u blagdane, od 9,00 – 15,00 sati u zgradi Općine Rugvica, Trg dr. 
Franje Tuđmana 1, Rugvica. Prijedlog Plana u vrijeme trajanja javnog uvida biti će objavljeni na 
službenim mrežnim stranicama Općine Rugvica (www.rugvica.hr). 

Javno izlaganje o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja radne 
zone „RUGVICA SJEVER“, u proceduri javne rasprave, održat će se u ponedjeljak 20. lipnja 2022. 
godine s početkom u 15,00 sati u vijećnici Općine Rugvica (na katu), Trg dr. Franje Tuđmana 1, 
Rugvica. 

 Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog Plana mogu se u 
ponovnoj javnoj raspravi podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga Plana koji su u odnosu na 
prvi prijedlog izmijenjeni. 

Pozivaju se zainteresirane osobe za sudjelovanje u javnoj raspravi te da svoja 
mišljenja, prijedloge i primjedbe o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
radne zone „RUGVICA SJEVER“ (UPU 7) daju u zapisnik na javnom izlaganju ili da ih dostave 
poštom u vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno do 27. lipnja 2022. godine na adresu nositelja 
izrade Plana: Općina Rugvica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 10372 Rugvica. 
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