
Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07., 38/09., 
55/11., 90/11. i 50/12.) i članka 49. Statuta Općine Klinča Sela („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 
15/09.), Načelnik objavljuje: 
 
 

JAVNU RASPRAVU 
O PRIJEDLOGU VI. IZMJENA I DOPUNA  

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KLINČA SELA  
 
 
 

Javna rasprava o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Klinča Sela  
održat će se od 20. 7. 2012.  do 6. 8. 2012. godine. 
 
Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Klinča Sela bit će izložen na javni uvid na adresi Klinča Sela, Karlovačka 28 E radnim danom u 
vremenu od 08,00 do 15,00 sati. 
 
Javno izlaganje održat će se 26. 7. 2012. godine (četvrtak) u Društvenom domu Klinča Sela, Klinča 
Sela, Kolodvorska 4 s početkom u 19,00 sati. 
 
Posebna obavijest o javnoj raspravi poslat će se tijelima i osobama određenim posebnim propisima 
koja su dala zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu VI. Izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Klinča Sela iz područja svog djelokruga, te ostalim 
osobama određenim Odlukom o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Klinča 
Sela. 
 
Prijedlozi, primjedbe, očitovanja i mišljenja na prijedlog VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Klinča Sela moći će se: 

- upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi Prijedlog VI. Izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Klinča Sela (u vrijeme trajanja javnog uvida); ili 

- dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, ili 
- uputiti u pisanom obliku na adresu: Općina Klinča Sela, Klinča Sela, Karlovačka 28 E, 10 452 

Donja Zdenčina (u vrijeme trajanja javne rasprave) osobno ili putem pošte. 
 
Prijedlozi, primjedbe, očitovanja i mišljenja koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz 
adresu podnositelja ili nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj 
raspravi. 
 
 
KLASA: 350-03/11-01/01 
URBROJ: 238/13-03-12-57 
 
U Klinča Selima, 10. 7. 2012. 
                                                                                 NAČELNIK  
                                                                                 OPĆINE KLINČA SELA  
 
 
                                                                           Miljenko Vučković, dipl.ing. 
 

 

 


