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REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 350-02/11-01/3
URBROJ: 2186/05-05-12-197
Turčin, 29. travnja 2013.
Prostorni plan uređenja Općine Gornji Kneginec
- izmjene i dopune U skladu s odredbama članka 86. i 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj
76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i aktom načelnika Općine Gornji Kneginec od 09. travnja 2013.
godine kojim utvrđuje Prijedlog prostornog plana za ponovnu javnu raspravu, nositelj izrade prostornog plana
objavljuje
Ponovnu javnu raspravu
o Prijedlogu izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Gornji Kneginec
1. Ponovna javna rasprava trajati će od 07. svibnja 2013. godine do 14. svibnja 2013. godine.
2. Javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog Plana uređenja Općine Gornji Kneginec (u daljnjem
tekstu: Prijedlog Plana) – tekstualni i grafički dio, moći će se obaviti tijekom trajanja javne rasprave:
- u prostorijama Općine Gornji Kneginec, Turčin, Trg dr. Franje Tuđmana 2/c od 8,00 do 14,30 sati,
- na internetskim stranicama Općine, na adresi www.kneginec.hr.
3. Javno izlaganje Prijedloga Plana održat će se u ponedjeljak, 13. svibnja 2013. godine u prostorijama
Općine Gornji Kneginec, Turčin, Trg dr. Franje Tuđmana 2/c, s početkom u 16,30 sati.
4. Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana dostavljaju se zaključno do 14. svibnja 2013. godine na
sljedeći način:
- mjerodavna tijela državne uprave, upravna tijela Županije, tijela lokalne samouprave, te pravne
osobe s javnim ovlastima dostavljaju pisana očitovanja u Općinu Gornji Kneginec (ako do zaključenja
roka ne dostave pisana očitovanja, smatrat će se da nemaju primjedbi),
- građani i udruge građana mogu upisati prijedloge u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana
za trajanja javne rasprave, mogu postavljati usmena pitanja na javnom izlaganju, na koja će dobiti
odgovore usmeno ili u pisanom obliku, mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju
ili uputiti pisane primjedbe i prijedloge.
5. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz
adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi, tj. neće se obraditi.
6. Novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni Prijedlog Plana mogu se podnositi samo u svezi s izmjenama
povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi, te u svezi s predloženim varijantnim
rješenjem.
7. Za eventualna dodatna pitanja i podatke možete se obratiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Gornji
Kneginec (tel. 042/242-150).
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“Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec” je službeno glasilo Općine Gornji Kneginec. Izdaje ga po potrebi Općina Gornji
Kneginec, Trg dr. Franje Tuđmana 2c, 42 204 Turčin.
Za izdavača: Goran Kaniški, općinski načelnik
Glavni i odgovorni urednik: Mario Levatić, pročelnik
Tehnički i izvršni urednik: Tomislav Šestak, administrativni tajnik
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