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 Općinski načelnik Općine Feričanci na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju 

(“Narodne novine” br. 153/13), članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (NN 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)  i članka  51. Statuta 

Općine Feričanci (“Službeni glasnik Općine Feričanci” br. 67/09, 01/13 i 04/13), donosi  slijedeći 

 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

o stavljanju prijedloga I. izmjena i dopuna Detaljnog plana 

uređenja Poslovne zone " Dračica 1 " u Feričancima na javnu raspravu 

 

 

1.  Ovim Zaključkom započinju aktivnosti stavljanja prijedloga I. izmjena i dopuna 

Detaljnog plana uređenja poslovne zone Dračica 1 u Feričancima na javnu raspravu. 

 

2. Javni uvid u Prijedlog I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone 

Dračica 1 u Feričancima može se izvršiti u Općinskoj vijećnici Općine Feričanci, Trg 

M. Gupca 3, počevši od 21. rujna 2015. godine do 30. rujna  2015. godine, svakog 

radnog dana od 8,00 – 12,00 sati, te na web stranici Općine Feričanci. 

 

3. Javno izlaganje Prijedloga I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone 

Dračica 1 u Feričancima održat će se 30. rujna 2015. godine u 11,00 sati u Općinskoj 

vijećnici Općine Feričanci, Trg M. Gupca 3. 

 

4. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog I. izmjena i dopuna 

Detaljnog plana uređenja poslovne zone Dračica 1 u Feričancima mogu se dostaviti na 

adresu: Općina Feričanci, Jedinstveni upravni odjel, Trg M. Gupca 3, 31512 Feričanci. 

 

5. Građani, tvrtke i javnopravna tijela sudjeluju u javnoj raspravi na način da: 

- imaju pravo uvida u Prijedlog I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 

poslovne zone Dračica 1 u Feričancima; 

- imaju pravo pristupa javnom izlaganju Prijedloga I. izmjena i dopuna Detaljnog 

plana uređenja poslovne zone Dračica 1 u Feričancima; 

- mogu postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima; 

- mogu dostaviti svoje prijedloge i primjedbe putem elektronske pošte:  upravni-

odjel@opcina-fericanci.hr;   

- daju primjedbe i prijedloge u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja; 

- upućuju pisane prijedloge i primjedbe Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Feričanci. 

  



 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku iz točke 2. i nisu čitko napisani, s imenom 

i prezimenom ili nazivom podnositelja primjedbe i adresom neće se uzeti u obzir u 

izradi Izvješća o javnoj raspravi. 

 

6. Za provođenje ovog Zaključka te poduzimanje svih drugih radnji, sukladno Zakonu o 

prostornom uređenju, zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Feričanci, kao 

nositelj izrade I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone Dračica 1 u 

Feričancima.   

 

7..  Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom 

glasniku Općine Feričanci” i na web stranici Općine Feričanci.    

      

 

       OPĆINSKI NAČELNIK: 

        Antun Glavaš,v.r. 

 

 

 


