R E PU B LI KA H R VAT S KA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA FERIČANCI
Feričanci, Trg M. Gupca 3
Klasa: 350-02/15-01-14
Urbroj: 2149/03-15-01-02
Feričanci, 23. rujna 2016. godine

Na temelju članka 101. i 102. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 53/13), nositelj
izrade Jedinstveni upravni odjel Općine Feričanci i voditelj izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Feričanci, Tomislav Dolečki, dipl.ing.arh, u ime tvrtke CPA d.o.o., sačinili su

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Feričanci
Odluku o izradi Izmjena i dopuna IV. Izmjena i dopuna PPUO Feričanci - u nastavku: Plan, donijelo
je 15. lipnja 2016. godine na svojoj 22. sjednici Općinsko vijeće Općine Feričanci, a Odluka o izradi
objavljena je u “Službenom glasniku Općine Feričanci” broj 04/16 od 17. lipnja 2016. godine. IV. Izmjene i
dopune Plana financira Općina Feričanci,a postupak izrade i donošenja Plana provodi se temeljem Zakona o
prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13).
Stručni izrađivač Plana je tvrtka Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o., Odranska 2, Zagreb,
a odgovorni voditelj izrade je Tomislav Dolečki, dipl.ing.arh. Nositelj izrade je Općina Feričanci.
Javna rasprava o Prijedlogu Plana održana je od 14. rujna do 21. rujna 2016. godine. Tijekom trajanja
javne rasprave održano je 15. rujna 2016. godine u Općini Feričanci, Trg M. Gupca 3,. javno izlaganje.
Objava javne rasprave tiskana je u “Glasu Slavonije” 5. rujna 2016. godine, a oglas o javnoj raspravi
je objavljen i na službenim web stranicama Općine Feričanci (www.opcina-fericanci.hr) te na službenoj web
stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (www.mgipu.hr).
Obavijest o javnoj raspravi Prijedloga Plana je bila istaknuta i na oglasnoj ploči u prostorijama
Općine Feričanci, Trg M. Gupca 3, Feričanci.
Iz priloga u kojem je popis pozvanih na javnu raspravu je vidljivo je koja su javnopravna tijela
pozvana posebnim obavijestima na javnu raspravu.
Javni uvid u Prijedlog Plana mogao se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana
u prostorijama Općine Feričanci, Trg M. Gupca 3, Feričanci. Tijek izlaganja i rasprave prikazani su u
Zapisniku s javnog izlaganja (klasa: 350-02/16-02-02, urbroj: 2149/03-16-02-02 od 15. rujna 2016.).
Rok za podnošenje pisanih očitovanja, prijedloga i primjedbi određen u objavi javne rasprave bio je
najkasnije do 21. rujna 2016. godine.

Sudjelovanje sudionika u javnoj raspravi omogućeno je u skladu s člankom 100. Zakona o prostornom
uređenju, na način da su sudionici:
1. imali pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Plana;
2. mogli postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja su usmeno
odgovarale osobe koje su vodile javno izlaganje Prijedloga Plana;
3. mogli davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja Prijedlog Plana;
4. mogli uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj
raspravi.
Na javnom izlaganju Prijedloga Plana, osim izrađivača plana i predstavnika Općine Feričanci, nije
bilo drugih prisutnih osoba.
Na Prijedlog Plana dostavljene su četiri primjedbe od tri podnositelja primjedbi:
- NAŠIČKI VODOVOD d.o.o.;
- Općina Feričanci;
- NFO d.o.o., Zagreb.
Sve pismeno dostavljene primjedbe su i prihvaćene.
Na Prijedlog Plana nije bilo primjedbi upisanih u knjigu primjedbi.

Prilozi Izvješća:
1. Obavijest o izradi IV. Izmjena i dopuna PPUO Feričanci (www.mgipu.hr)
2. Obavijest o izradi IV. Izmjena i dopuna PPUO Feričanci (www.opcina-fericanci.hr)
3. Zaključak načelnika o utvrđivanju Prijedloga Plana za javnu raspravu
4. Preslika objave poziva na javnu raspravu u “Glasu Slavonije”
5. Preslika objave poziva na javnu raspravu na web stranici Ministarstva graditeljstva i
prostornog uređenja
6. Preslika objave poziva na javnu raspravu na web stranici Općine Feričanci
7. Popis pozvanih sudionika na javnu raspravu o Prijedlogu Plana
(pozvani posebnim obavijestima)
8. Zapisnik s javnog izlaganja Prijedloga Plana
9. Popis nazočnih s javnog izlaganja Prijedloga Plana

1. Obavijest o izradi IV. Izmjena i dopuna PPUO Feričanci (www.mgipu.hr)

2. Obavijest o izradi IV. Izmjena i dopuna PPUO Feričanci (www.opcina-fericanci.hr)

4. Preslika objave poziva na javnu raspravu u “Glasu Slavonije” 5. rujan 2016.

5. Preslika objave poziva na javnu raspravu na web stranici Ministarstva

6. Preslika objave poziva na javnu raspravu na web stranici Općine Feričanci

Popis pozvanih sudionika na javnu raspravu o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna PPUO Feričanci
(pozvani posebnim obavijestima)
-

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 ZAGREB;
Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 ZAGREB;
Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Osječko-baranjska, Inspektorat unutarnjih poslova, Inspekcija
zaštite od požara i eksploziva, Trg Lavoslava Ružičke 1, 31000 OSIJEK;
HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, R. F. Mihanovića 9, 10000
ZAGREB;
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Osječko-baranjske županije, Ispostava Našice, Trg
dr. F. Tuđmana 7, 31500 NAŠICE.
Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, Ribarska 1/II, 31000
OSIJEK;
Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu sa sjedištem u Osijeku, Splavarska
2a, 31000 OSIJEK;
Uprava za ceste Osječko-baranjske županije, Vijenac I. Meštrovića 14e, 10000 OSIJEK;
OSILOVAC d.o.o., Ferićeva 16, 31512 FERIČANCI.

