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Nositelj izrade:  

Jedinstveni upravni odjel Općine Visoko 
 
 
Izrađivač:  

Zavod za prostorno uređenje  
Varaždinske županije  

 
 

Stručni tim Zavoda:  
 

Ravnatelj i voditelj tima:  
Tanja Martinec, dipl. inž. arh.  
 
Odgovorni voditelj:    
Dubravka Komes, dipl. inž. arh.  
 
Izrada: 
Dubravka Komes, dipl. inž. arh.  
Melita Srpak, dipl. inž. agr.  
Silvana Dugandžić, dipl. inž. građ. 
Hrvoje Jakovac, bacc.inž.techn.graph. 
Tanja Martinec, dipl. inž. arh.  
Višnja Jalušić, dipl. inž. arh. 
Tamara Vuceković, dipl. inž. građ. 
Josip Bačan, inž. agr. 
 
Grafička obrada:  
Hrvoje Jakovac, bacc.inž.techn.graph. 

 
 
 
 

 
 
  



                          Obrazac  
 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA VISOKO 

Naziv prostornog plana:  
PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE – 3. izmjene i dopune 

Prijedlog – Sažetak za javnost 

Odluka predstavničkog tijela o izradi plana: 
"Službeni vjesnik Varaždinske županije", 
br. 4/21.  

Odluka predstavničkog tijela o donošenju 
plana: "Službeni vjesnik Varaždinske 
županije", br. xx/xx. 

Javna rasprava (datum objave): 
„x“ br. x od x.;  
www.mgipu.hr; www.xxx.hr 

Javni uvid održan od: xx do xx 

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne  
rasprave: 
 
 

Odgovorna osoba za provođenje javne 
rasprave: 

Jasmina Ceglec 
 

________________________ 
(ime, prezime i potpis) 

Prema članku 107. stavku 4. Zakona o prostornom uređenju (NN, br.153/13., 65/17., 114/18., 
39/19., 98/19.) ne pribavlja se mišljenje Zavoda za prostorno uređenje jer je Zavod izrađivač 3. 
izmjena i dopuna PPUO 
Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan: 

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE 
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE 

Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan:  Odgovorna osoba: 
Tanja Martinec, dipl. inž. arh. 

 
______________________ 

(ime, prezime i potpis) 
Koordinator/odgovorni voditelj:  

Dubravka Komes, dipl. inž. arh. 
 
Stručni tim u izradi plana:  
Dubravka Komes, dipl.inž.arh.                                     Tanja Martinec, dipl. inž. arh.                          
Melita Srpak, dip. inž. agr.                                            Višnja Jalušić, dipl. inž. arh.  
Silvana Dugandžić, dipl. inž. građ.                               Tamara Vuceković, dipl. inž. građ. 
Hrvoje Jakovac, bacc. inž.techn.graph.                        Josip Bačan, inž. agr. 

Pečat predstavničkog tijela:  
 
 
 
 

Predsjednik predstavničkog tijela:  
Ivan Hadrović 

 
___________________________ 

(ime, prezime i potpis) 
Istovjetnost ovog prostornog plana s 
izvornikom ovjerava:  

 

________________________________ 
(ime, prezime i potpis) 

Pečat nadležnog tijela:  
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