
 
 
 
 
 
 
Klasa:350-01/16-01/02 
Urbroj:2135/01-02/16-21 
Klanjec, 01. srpnja 2016. 
 
 
Jedinstveni upravni odjel, temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju 
(Narodne novine 153/2013), te Zaključaka Gradonačelnika Grada Klanjca, (Klasa 
350-01/16-01/02,Urbroj:2135/01-02/16-20 i Klasa:350-01/16-01/01, Urbroj:2135/01-
02/16-15, od 01. srpnja 2016. godine) u svojstvu Nositelja izrade prostornih planova 
za područje Grada Klanjca objavljuje, 
 
 
            JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOZIMA 
IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA KLANJCA   
I STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIJELA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
NASELJA  KLANJEC, MIHANOVIĆ DOL I LEPOGLAVEC 
 

1. Javna rasprava započinje  11. srpnja 2016 g. , a završava 25.srpnja 2016.g. 
2. Javni uvid u  Prijedlog Planova moguć je u vremenu trajanja javne rasprave u 

prostorijama Grada Klanjca, Trg mira 11, radnim danom u vremenu od 08,00 
do 14,00 sati 

3. Javno izlaganje o prijedlogu IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
Grada Klanjca održati će se 13. srpnja 2016.g. s početkom u 12,00 sati . 

4. Javno izlaganje o prijedlogu stavljanja izvan snage dijela Urbanističkog plana 
uređenja naselja Klanjec, Mihanović Dol i Lepoglavec, održati će se 13. srpnja 
2016. godine s početkom u 13,00 sati. 

      5. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi propisan je člankom 100.  
 Zakona o prostornom uređenju, na slijedeći način: 

- da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Planova 
- da postavljanu pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, 

na koja usmeno daju odgovore osobe koje vode javna izlaganja, 
- da daju primjedbe i prijedloge u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja 
- da upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom 

o objavi javne rasprave 
 

6. Rok za dostavu  pisanih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi na 
prijedloge Planova je do zaključno 25. srpnja 2016. godine, na adresu Grad 
Klanjec Trg mira 11, 4929O Klanjec. 
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, bez 
naziva, imena, prezimena , potpisa i adrese neće se razmatrati i uzeti u obzir u 
pripremi izvješća o javnoj raspravi. 

 
    JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA KLANJCA 
 


