REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 350-02/15-01-11
URBROJ: 2149/03-15-02-02
Feričanci, 27. veljače 2015.g.
Na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13) i članka
51.Statuta Općine Feričanci („Službeni glasnik“ Općine Feričanci, broj: 67/09, 01/ I 04/13- pročišćeni
tekst), Općinski načelnik Općine Feričanci donosi
Z A K LJ U Č A K
o utvrđivanju Prijedloga III. Izmjena i dopuna PPUO Feričanci
Članak 1.
Utvrđuje se Prijedlog III. Izmjena i dopuna PPUO Feričanci za javnu raspravu.
Članak.2.
Prijedlog Plana za koji se utvrđuje rok javne rasprave sadrži Odredbe za provođenje, obrazloženje te
Sažetak i kartografski dio.
Članak 3.
Prijedlog Plana upućuje se na javnu raspravu (javni uvid i javno izlaganje). Oglas o javnoj raspravi
objavit će se u dnevnom tisku, na internet stranici Općine Feričanci i Ministarstva te na oglasnoj ploči.
Članak 4.
Javni uvid trajat će od 13. ožujka do 20. ožujka 2015. godine, a provest će se u prostorijama
Općine Feričanci, Trg M.Gupca 3, 31 512 Feričanci
Članak 5.
Javna rasprava održat će se dana 17. ožujka 2015. godine u prostorijama Općine Feričanci, Trg
M.Gupca 3 , 31 512 Feričanci s početkom u 11,00 sati
Članak 6.
Pozivaju se fizičke i pravne osobe koje su podnijele zahtjev za Izmjene i dopune na području Plana
da sudjeluju u javnoj raspravi te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoje primjedbe i
prijedloge
na prijedlog Plana. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana, mogu se predati u
pismenom obliku na adresu Općine, ili pak upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga najkasnije do 15. ožujka
2015. g.
Članak 7.
Za provođenje ovog zaključka te poduzimanje drugih pravnih radnji, sukladno Zakonu o prostornom
ureńenju, zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Feričanci
.
Članak 8.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana po objavi na internet stranici Općine Feričanci, odnosno
Oglasnoj ploči.
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