
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/15 i 65/17) i 
Zaključaka Gradonačelnika Grada Nova Gradiška KLASA: 350-02/17-01/01 URBROJ: 2178/15-02-
01-18-13 i KLASA: 350-04/16-01/02 URBROJ: 2178/15-02-01-18-21 od 05.04.2018. godine, 
Upravni odjel za urbanizam i komunalne poslove kao Nositelj izrade objavljuje   
 

            JAVNU RASPRAVU 
o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Nova Gradiška i Prijedlogu II. 

Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Nova Gradiška 
 

POČETAK I ZAVRŠETAK JAVNE RASPRAVE 

Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grad 
Nova Gradiška i Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Nova 
Gradiška koja će biti održana u trajanju od 17. travnja 2018. do 02. svibnja 2018. 

JAVNI UVID 

Na javnom uvidu bit će izloženi Prijedlog VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 
Nova Gradiška i Prijedlog II. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Nova 
Gradiška svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 14,00 sati u Upravnom odjelu za urbanizam 
i komunalne poslove Grada Nova Gradiška,Trg kralja Tomislava 1, II kat i na web stranici Grada 
Nova Gradiška www.novagradiska.hr. 

JAVNO IZLAGANJE 
 

Javno izlaganje radi obrazloženja Prijedloga VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 
Nova Gradiška i Prijedloga II. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Nova 
Gradiška  održat će se za sve zainteresirane 26. travnja 2018. godine (četvrtak) u 11,00 sati 

u maloj dvorani POU Matija Antun Relković, Nova Gradiška, Ul. M.A. Relkovića 4.  

NAČIN SUDJELOVANJA U JAVNOJ RASPRAVI 

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Nova 
Gradiška i na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Nova Gradiška 
mogu se davati tijekom trajanja javne rasprave zaključno sa 02.05.2018. na sljedeći način: 

JAVNOPRAVNA TIJELA 
U periodu trajanja javne rasprave javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za 
izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, 
odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan 
(čl. 101. Zakona). 
Osim navedenog primjedbe, prijedloge ili mišljenja moguće je dati u zapisnik za vrijeme javnog 
izlaganja, kao i postavljati pitanja na koje će usmeno odgovoriti osobe koje vode javno izlaganje. 

 
OSTALI SUDIONICI 

za vrijeme javnog izlaganja mogu: 
-  postavljati pitanja na koje će usmeno odgovoriti osobe koje vode javno izlaganje, 
- dati primjedbe i prijedloge u zapisnik. 

za vrijeme trajanja javne rasprave  
- uputiti pisane prijedloge i primjedbe nositelju izrade Upravnom odjelu za urbanizam i 

komunalne poslove na adresu Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška ili u 
elektroničkom obliku na adresu: andrea.stengl@novagradiska.hr. 
 

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku navedenom u ovoj 
točki i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u 
obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam i komunalne poslove 
Grada Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1 ili na telefon 366-094. 
 
 
Klasa: 350-02/17-01/01         v.d. pročelnice 
Urbroj: 2178/15-05-01-18-14     Upravnog odjela za urbanizam  
Nova Gradiška, 05. 04. 2018.          i komunalne poslove 

 
Andrea Štengl, dipl.ing.arh. 


