
EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA 
IZMJENA I DOPUNA 

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OSIJEKA 
 

 

 NATJEČAJ, ODLUKA I UGOVOR ZA IZRADU PLANA 
 

- 17.12.2009. godine Gradsko vijeće Grada Osijeka donijelo je na 5. sjednici  Odluku o 

izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Osijeka; 

- 21.01.2010. godine prijavci za dostavu ponude; 

- 26.01.2010. godine ponuda Zavoda za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek – 

najpovoljnija (obim radova i rokovi utvrđeni Odlukom o izradi Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Grada Osijeka); 

- 09.02.2010. godine Narudžbenica br. 002/1 (Ev. broj: BN-14), dobavljač ZUIIOS; 

    

 

ETAPE IZRADE PLANA  
 

- 11.01.2010. godine upućeni pozivi za dostavu zahtjeva (podaci, planske smjernice i 

propisani dokumenti) za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 

Osijeka temeljem članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne 

novine“ br. 76/07. i 38/09.); 

- 14.01.2010. godine u „Glasu Slavonije“ i na web stranici Grada Osijeka objavljena 

Obavijest za javnost o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 

Osijeka; 

- 25.02.2010 godine  poslane posebne obavijesti o prethodnoj raspravi;  

- 26.02.2010. godine u „Glasu Slavonije“ i na web stranicama Grada Osijeka objavljena 

Prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Grada Osijeka; 

- 05.03. 2010. godine provedena je Prethodna rasprava u proceduri izrade Nacrta 

prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Osijeka o čemu je 

sačinjen zapisnik; 

- 15.03.2010. godine dostavljen Zapisnik sa Prethodne rasprave u tijeku izrade Nacrta 

prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Osijeka; 

- 08.06. 2010. Gradonačelnik Grada Osijeka donosi Zaključak o utvrđivanju Prijedloga 

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Osijeka;  

- 09. 06.2010. godine u „Službenom glasniku“ Grada Osijeka objavljena je  Javna 

rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Osijeka; 

- 10. 06.2010. godine u „Glasu Slavonije“ i na web stranicama Grada Osijeka 

objavljena je  Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Grada Osijeka; 

- Javni uvid trajao je od 18.06.2010. do 02.07.2010. godine, a javno izlaganje održano 

je 29.06.2010. godine; 

- 09.07.2010. godine dostavljen Zapisnik sa javnog izlaganja Javne rasprave o 

prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Osijeka; 

- O javnoj raspravi sačinjeno je izvješće; 

- u prvoj polovici srpnja 2010. godine izrađen Nacrt konačnog prijedloga plana; 

- uz dopise od 15. srpnja 2010. godine Nacrt konačnog prijedloga plana dostavljen 

(zaključno s 20. srpnjem 2010. godine) tijelima i osobama određenim posebnim 



propisima radi davanja mišljenja, sukladno članku 94. Zakona o prostornom uređenju i 

gradnji („Narodne novine“ br. 76/07. i 38/09.); 

- 11. listopada 2010. godine Gradonačelnik Grada Osijeka donosi Zaključak o 

utvrđivanju Konačnog prijedloga ID PPUGO-a (KLASA: 350-01/09-01/21; URBROJ: 

2158/01-02-10-44);  

- 27. listopada 2010. godine izdana suglasnost župana Osječko-baranjske županije 

(županijskog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša) na 

Konačni prijedlog ID PPUGO-a (KLASA: 350-02/10-01/1; URBROJ: 2158/1-01-

22/01-10-16); 

- 12. studenog 2010. godine Gradsko vijeće Grada Osijeka na svojoj 11. sjednici 

donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana 

uređenja Grada Osijeka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


