
Na temelju članka 96. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine", broj: 153/13., 65/17., 

114/18., 39/19. i 98/19.) i članka 3. Zaključka o utvrđivanju Prijedloga V. Izmjena i dopuna Prostornog 

plana Vukovarsko-srijemske županije za javnu raspravu Župana Vukovarsko-srijemske županije Klasa: 

350-02/20-01/07, Urbroj: 2196/1-01-21-3, od 28. srpnja 2021. godine, Služba za prostorno planiranje, 

gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije objavljuje  

 

 

JAVNU RASPRAVU 

o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije  

 

 

Javna rasprava se sastoji od javnog uvida i javnog izlaganja. 

 

1. Javni uvid u Prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije trajat će 8 

dana u razdoblju od 10. kolovoza 2021. godine do 18. kolovoza 2021. godine i to: 

• na oglasnoj ploči Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske 

županije, HR-32000 Vukovar, Županijska 11 

• u informacijskom sustavu (ISPU) Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne 

imovine www.mpgi.hr 

• na mrežnoj stranici Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-

srijemske županije www.vusz.hr 

 

2. Javno izlaganje o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije 

održat će se dana 17. kolovoza 2021. godine u 11,00 sati u Velikoj vijećnici Vukovarsko-srijemske 

županije, Vukovar, Županijska 9.  

 

3. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

Vukovarsko-srijemske, dostavljaju se do 26. kolovoza 2021. godine na adresu Vukovarsko-srijemska 

županija, Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, HR-32000 Vukovar, Županijska 

9. 

 

4. Svi sudionici u javnoj raspravi sudjeluju na način da: imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog V. 

Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije postavljaju pitanja tijekom javnog 

izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, daju 

prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i 

primjedbe u roku određenom u točki 3. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo 

napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. 

 

Pozivamo Vas da se uključite u javnu raspravu. 

 
 
 
 
KLASA: 350-02/20-01/06 
URBROJ: 2196/1-14-01-21-09 
Vukovar, 28. srpnja 2021.g. 

VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
Služba za prostorno planiranje, 

gradnju i zaštitu okoliša 
 

http://www.mpgi.hr/
http://www.vusz.hr/

