
  
 

 R E P U B L I K A    H R V A T S K A 
 KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
 

    G R A D   O G U L I N 

 Upravni odjel za stambeno komunalne poslove, 
 prostorno ureñenje, zaštitu okoliša i  
 imovinskopravne poslove 
 
Klasa: 350-01/11-01/7 
Urbroj: 2133/02-05/01-11-1 
Ogulin; 16. 05. 2011. 
 
 
 Na temelju članka 93. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji (N.N. 76/07, 38/09), i 
temeljem Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornoga plana ureñenja grada Ogulina (GKŽ br. 
31/08, 45/09 i 48/10), Upravni odjel za stambeno komunalne poslove, prostorno ureñenje, zaštitu 
okoliša i imovinskopravne poslove objavljuje  
 
 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU 
o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja grada Ogulina 

 
 

I 

Objavljuje se ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana 
ureñenja grada Ogulina (u daljnjem tekstu: Plan)  
 Prijedlog Plana za ponovnu javnu raspravu sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela te 
sažetka za javnost.  

II 

Ponovna javna rasprava započinje 27. svibnja  2011. godine a završava 06. lipnja 2011. 
godine (jedanaest dana), svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati.  

 
III 

 Prijedlog Plana bit će izložen javnom uvidu u vrijeme trajanja ponovne javne rasprave u 
Velikoj dvorani gradske vijećnice Grada Ogulina, I kat, B. Frankopana 11, Ogulin. 
 
 
 



 
IV 

 Nositelj izrade i izrañivač Plana održat će javno izlaganje prijedloga Izmjena i dopuna 
Prostornog plana ureñenja grada Ogulina u Velikoj dvorani gradske vijećnice Grada Ogulina, I kat, 
B. Frankopana 11, Ogulin,  dana 02. lipnja 2011. godine s početkom u 11:00 sati.  
 
 

 
V 

 Način sudjelovanja sudionika u ponovnoj javnoj raspravi definiran je člankom 93. stavak 4.  
Zakona o prostornom ureñenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09) „Novi prijedlozi i primjedbe na 
izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u svezi  s izmjenama povodom 
prihvaćenih primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi“. 
  
 Grañani i udruge dostavljaju primjedbe na slijedeći način:  
 - Upisivanjem prijedloga i primjedbi u knjigu primjedbi za vrijeme trajanja javnog uvida, 
 - Davanje prijedloga i primjedbi u zapisnik koji će se voditi za vrijeme javnog izlaganja, 
 - Upućivanjem  pisanih  prijedloga  i  primjedbi  na adresu: Grad Ogulin, Upravni odjel za    
                stambeno komunalne poslove, prostorno ureñenje, zaštitu okoliša i imovinskopravne     
                poslove, B. Frankopana 11, 47300 Ogulin, zaključno s  06. lipnjem 2011. godine.   
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