
Na temelju članka 95. stavak 2. i članka 96. st. 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ 

broj 153/13) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ br. 4/09, 1/12, 1/13 i 

3/13-pročišćeni tekst), gradonačelnica Grada Koprivnice 12. kolovoza 2015. godine donijela je 

 

 

ZAKLJUČAK 

o utvrđivanju Prijedloga I. izmjena i dopuna  

Detaljnog plana uređenja „Zona A-11“ u Koprivnici za javnu raspravu 

 

 

I. 

 

 Na temelju Nacrta Prijedloga I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Zona A-11“ u 

Koprivnici utvrđuje se Prijedlog I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Zona A-11“ u 
Koprivnici za javnu raspravu, a koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

II. 
 

 Javna rasprava će trajati 8 dana i to od 24. kolovoza 2015. godine do 31. kolovoza 2015. 

godine. Javni uvid u Prijedlog I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Zona A-11“ u Koprivnici 

moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Upravnog odjela za komunalno 
gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Zrinski trg 1 (prizemlje) svakog radnog dana u 

vremenu od 7,00 do 15,00 sati i na web stranicama Grada Koprivnice www.koprivnica.hr 

 

III. 

 

Javno izlaganje Prijedloga I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Zona A-11“ u 
Koprivnici organizirat će se u Gradskoj vijećnici, Zrinski trg 1, Koprivnica i to 26. kolovoza 2015. 

godine u 12,00 sati.  

 

IV. 
 

 Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Zona A-11“ 

u Koprivnici sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno s 31. kolovoza 2015. godine i to 
na slijedeći način:  

- postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,  

- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja, 

- upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Zrinski trg 1, Koprivnica. 

 Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u 

obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 
 

V. 

 
Javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Zona A-11“ u 

Koprivnici objavit će se u dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i 

prostornog uređenja (web@mgipu.hr) te na mrežnim stranicama Grada Koprivnice 

(www.koprivnica.hr). 
 

KLASA: 350-02/15-01/0001 

URBROJ:  2137/01-06-01/1-15-15 
Koprivnica, 12. kolovoza 2015.         

        

GRADONAČELNICA: 
   

 Vesna Želježnjak, dipl.oec. 

http://www.koprivnica.hr/
mailto:web@mgipu.hr
http://www.koprivnica.hr/


OBRAZLOŽENJE 

 

Temeljem Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i Odluke o izradi I. izmjena i dopuna 

Detaljnog plana uređenja „Zona A-11“ u Koprivnici, pokrenut je postupak izrade izmjene i dopune navedenog 

plana. Stručni izrađivač plana je URBIA d.o.o. iz Čakovca. 

 

Razlozi za donošenje sukladno Odluci su potrebe noveliranja planskih rješenja radi lakše provedbe. 

 

Sve potrebne novelacije planskih rješenja kao izmjene i dopune sadržane su u Prijedlogu I. izmjena i dopuna 

Detaljnog plana uređenja „Zona A-11“ u Koprivnici koji se sastoji od grafičkog i tekstualnog dijela, a koji se 

objavljuje na web stranicama Grada Koprivnice. Uvid se može izvršiti u tijeku javne rasprave u prostorima Grada 
Koprivnice, Zrinski trg 1, prizemlje kako bi se svi zainteresirani mogli uključiti u javnu raspravu i dati svoje 

primjedbe i prijedloge. 

 

Slijedom navedenog predlaže se donošenje zaključka u prilogu. 

 

Nositelj izrade i predlagatelj akta: 

 

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,  

prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

 

Pročelnica: 

Maja Ištvan Krapinec, dipl.ing.arh. 

 

 

 

                              
              

 

 
 

 


