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Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15 ) Grad 
Grubišno Polje, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, upućuje 

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU 

u Nacrte Idejnih rješenja za rekonstrukciju Trga bana Josipa Jelačića u Grubišnom Polju ( dalje u 
tekstu: „Idejna rješenja“ ). 

Nositelj izrade Idejnih rješenja je Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Grubišnoga Polja, 43 
290 Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića 1. 

Javni uvid u Idejna rješenja provest će se u periodu od 14. travnja do 14. svibnja 2020. u predvorju 
zgrade Grada Grubišno Polje, u Grubišnom Polju, Trg bana J. Jelačića 1- prizemlje i elektronski na Internet 
stranicama Grada Grubišnoga Polja www.grubisnopolje.hr  . 

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove za vrijeme trajanja javnog uvida mogu svoja mišljenja, 
primjedbe i prijedloge na Idejna rješenja upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu 
javnog uvida ili predati u elektronskom obliku putem objavljenog obrasca na Internetskoj stranici Grada 
Grubišnoga Polja http://www.grubisnopolje.hr/obavijest/odluka-o-objavi-nacrta-idejnih-rjesenja-za-
rekonstrukciju-trga-bana-josipa-jelacica-u-grubisnom-polju/293/ . 

  Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se poslati i poštom (uz obveznu naznaku „Primjedbe na Idejna 
rješenja“), na adresu: Grad Grubišno Polje, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Trg bana J. Jelačića 1, 43 
290 Grubišno Polje, a moraju prispjeti na navedenu adresu najkasnije do 14. svibnja 2020. godine do 15:00 sati, 
bez obzira na način dostave. 

Sva mišljenja, primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom            
( ukoliko se šalje elektronski nije obavezno ), s adresom podnositelja i u navedenom roku dostavljeni nositelju 
izrade Idejnih rješenja, u protivnom se neće uzeti u razmatranje, niti će biti sastavni dio Izvješća o javnom 
uvidu. 

Po završetku javnog uvida izradit će se Izvješće o javnom uvidu u Idejna rješenja te će se isto objaviti 
na Internetskoj stranici Grada Grubišnoga Polja http://www.grubisnopolje.hr/obavijest/odluka-o-objavi-nacrta-
idejnih-rjesenja-za-rekonstrukciju-trga-bana-josipa-jelacica-u-grubisnom-polju/293/  

Ova Obavijest objavit će se na Internetskoj stranici Grada Grubišnoga Polja 
http://www.grubisnopolje.hr/obavijest/odluka-o-objavi-nacrta-idejnih-rjesenja-za-rekonstrukciju-trga-bana-
josipa-jelacica-u-grubisnom-polju/293/  i Oglasnoj ploči Grada Grubišnoga Polja. 
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