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Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj153/13) i 

članka 54. Statuta Grada Pleternice („Službeno glasilo“ Grada Pleternice br.: 4/09., 02/13., 

08/13. i 07/14.), Gradonačelnica Grada Pleternice objavljuje 

 

JAVNU RASPRAVU  
o Prijedlogu VI. izmjena i dopuna  

Prostornog plana uređenja Grada Pleternice. 

 

1. Početak javnog uvida za Prijedlog VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Grada Pleternice određuje se za dan 02. lipnja 2017. godine, a završetak za dan 17. 

lipnja 2017. godine. 

2. Tijekom trajanja javnog uvida, tekstualni i grafički dio Prijedloga prostornih planova 

biti će izložen u Gradskoj vijećnici Grada Pleternice, Ivana Šveara 2, Pleternica. Uvid 

se može obaviti svakim radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 08,00 do 

14,00 sati. 

3. Javno izlaganje o Prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 

Pleternice radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera sa stručnim obrazloženjem 

izrađivača određuje se za dan 12. lipnja 2017. godine u 11,00 sati u Gradskoj vijećnici 

Grada Pleternice, Ivana Šveara 2, Pleternica. 

4. Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje imaju određeni pravni interes na području 

Plana da sudjeluju u javnoj raspravi te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju 

svoje primjedbe, prijedloge, mišljenja i/ili očitovanja o prijedlogu Plana. Primjedbe, 

prijedlozi, mišljenja i/ili očitovanja na prijedlog Plana mogu se upisati u Knjigu 

primjedbi za vrijeme trajanja javne rasprave ili predati/poslati poštom u pismenom 

obliku na adresu Grada najkasnije do 17. lipnja 2017. godine. Primjedbe i prijedlozi, 

mišljenja i/ili očitovanja koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, 

potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s 

adresom podnositelja, neće se uzeti u razmatranje i pripremi Izvješća o javnoj 

raspravi. 

5. Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da: 

- imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog VI. izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Grada Pleternice; 

- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na 

koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje; 

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

- upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u 

objavi o javnoj raspravi; 

- prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, 

neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi; 

- u tijeku javnog uvida dostava pisanih prijedloga i primjedbi daju se na adresu: 

Grad Pleternica, Ivana Šveara 2, 34310 Pleternica. 

 



 

6. Javna rasprava o Prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 

Pleternice objaviti će se u tisku „Glas Slavonije“, na mrežnim stranicama Ministarstva 

graditeljstva i prostornog uređenja i Grad Pleternica te na oglasnoj ploči Grada 

Pleternice. 

 

Gradonačelnica: 

Antonija Jozić, v.r. 


