
  
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, 

KOMUNALNE, IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE 

I ZAŠTITU OKOLIŠA  

KLASA: 350-02/17-01/5 

URBROJ: 2182/10-05-20-67 

Knin, 05. lipnja 2020. godine 

 

 

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13, 

65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinsko-

pravne poslove i zaštitu okoliša objavljuje 

 

 

PONOVLJENU JAVNU RASPRAVU 

o Prijedlogu  

Izmjena i dopuna (IV) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina  
 

 

 

POČETAK I ZAVRŠETAK JAVNE RASPRAVE 

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna (IV) Generalnog urbanističkog plana Grada 

Knina započinje 8. lipnja 2020. godine i trajat će do 17. lipnja 2020. godine. 

 

JAVNI UVID U JAVNOJ RASPRAVI 

Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna (IV) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina za 

vrijeme trajanja javne rasprave može se izvršiti u prizemlju zgrade gradske uprave, Ulica 

dr. Franje TuĎmana br. 2, Knin. 
 

Uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna (IV) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina može se 

izvršiti i na službenim internet stranicama Grada Knina www.knin.hr i informacijskog sustava 

prostornog uređenja (ISPU) www.mgipu.hr. 

 

JAVNO IZLAGANJE 

Javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna (IV) Generalnog urbanističkog plana Grada 

Knina održat će se dana 16. lipnja 2020. godine s početkom u 13:00 sati u gradskoj 

vijećnici, Ulica dr. Franje TuĎmana br. 2, Knin (1. kat). 

 

NAČIN SUDJELOVANJA U JAVNOJ RASPRAVI 

JAVNOPRAVNA TIJELA 

U periodu trajanja javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna (IV) Generalnog 

urbanističkog plana Grada Knina  javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati 

zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna (IV) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina, u 

javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o 

http://www.knin.hr/


primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na izradu Izmjena i dopuna (IV) 

Generalnog urbanističkog plana Grada Knina (članak 101. Zakona o prostornom uređenju). 

Mišljenja na Prijedlog Izmjena i dopuna (IV) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina 

potrebno je dostaviti zaključno do 17. lipnja 2020. godine, a u suprotnom će se smatrati da je 

mišljenje dano odnosno da je Prijedlog Izmjena i dopuna (IV) Generalnog urbanističkog plana 

Grada Knina izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili 

dokumentom koji je od utjecaja na Plan. 

OSTALI SUDIONICI 

za vrijeme javnog izlaganja mogu: 

- postavljati pitanja o predloženim rješenjima na koja će usmeno odgovoriti osobe koje vode 

javno izlaganje 

- dati prijedloge i primjedbe u zapisnik 

za vrijeme trajanja javne rasprave mogu: 

-   upisati  prijedloge i  primjedbe u  knjigu primjedbi  koja  se  nalazi uz  Prijedlog  Izmjena i   

    dopuna (IV) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina, 

- dostaviti prijedloge i primjedbe u pisanom obliku na adresu: Upravni odjel za prostorno 

uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, Ulica Dr. Franje 

Tuđmana br. 2, 22300 Knin 

Pisanim prijedlozima i primjedbama zaprimljenim u roku smatrati će se one koje su 

zaprimljene zaključno do 17. lipnja 2020. godine, odnosno one koje će biti upućene 

preporučenom pošiljkom s prijemnim pečatom poštanskog ureda do 17. lipnja 2020. godine. 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u 

obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. 

Sve prijedloge i primjedbe sudionika u javnoj raspravi, koji su dati u roku i na propisani 

način, obraditi će odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade i pripremiti izvješće o 

javnoj raspravi koje će se objaviti na oglasnoj ploči Grada Knina i na službenim internet 

stranicama Grada Knina www.knin.hr i informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) 

www.mgipu.hr. 

Pozivamo zainteresirane osobe da sudjeluju u javnoj raspravi, a sve dodatne informacije 

mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne 

poslove i zaštitu okoliša, Ulica Dr. Franje Tuđmana br. 2, 22300 Knin, ili na brojeve telefona 

022/664-433 i 022/664-437. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SLUŽBENIK OVLAŠTEN ZA  

OBAVLJANJE POSLOVA PROČELNIKA 

Ivica Brčina 

http://www.knin.hr/

