Službeni glasnik Grada Osijeka br. 11 od 27. rujna 2016.
Na temelju članka 86. stavka 3. i članka 113. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju
(„Narodne novine“ br. 153/13) i članka 19. točke 4. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik
Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13 i 11/13-pročišćeni tekst)
Gradsko vijeće Grada Osijeka na 28. sjednici održanoj 26. rujna 2016., donijelo je
ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Osijeka

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Osijeka
(Službeni glasnik Grada Osijeka br. 8/05, 5/09, 17A/09-ispr., 12/10 i 12/12) – dalje u tekstu:
Odluka.
Članak 2.
Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu i donošenje, razlozi donošenja, obuhvat,
sažeta ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta, popis sektorskih strategija,
planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u
skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu izmjena i dopuna, način pribavljanja stručnih
rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu
izmjena i dopuna, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi,
rokovi za izradu plana te izvori financiranja.
Nositelj izrade Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Osijeka – dalje u
tekstu: PPUG Osijeka iz članka 1. ove odluke je Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo,
komunalno-stambeno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša te mjesnu samoupravu Grada
Osijeka.

II.

PRAVNA OSNOVA
Članak 3.
Odluka se donosi temeljem:

-

-

članka 61. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine“ br.
153/13)/dalje u tekstu: Zakon kojim je propisano da prostorni plan niže razine mora
biti usklađen s prostornim planom više razine;
članka 86. stavka 1. Zakona kojim je propisano da izrada prostornog plana započinje
na temelju odluke o izradi prostornog plana;
članka 113. stavka 1. Zakona kojim je određeno da se odredbe navedenog Zakona
kojima je uređena izrada i donošenje prostornih planova na odgovarajući način
primjenjuju na izradu i donošenje izmjena i dopuna prostornih planova, ako
navedenim Zakonom nije propisano drukčije.
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Odluka se donosi temeljem Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br.
6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13 i 11/13-pročišćeni tekst):
članka 19. točka 4. kojim Gradsko vijeće Grada Osijeka donosi akte urbanističkog
planiranja u Gradu Osijeku.
Izmjene i dopune PPUG Osijeka izrađuju se i donose u skladu s odredbama Zakona o
prostornom uređenju (“Narodne novine“ br. 153/13) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima
kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih
planova („Narodne novine“ br. 106/98, 39/04, 45/04-ispravak, 163/04 i 9/11) u dijelu kojim se
propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne
prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.
III.

RAZLOZI DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PPUG OSIJEKA
Članak 4.

-

-

-

-

-

Razlozi za pokretanje postupka izrade Izmjena i dopuna PPUG Osijeka su:
Usklađivanje PPUG Osijeka s Prostornim planom Osječko-baranjske županije;
Usklađivanje PPUG Osijeka s usvojenim zakonima i propisima, planovima i
programima donesenim od zadnjih izmjena i dopuna Plana (kojima se reguliraju
pojedina područja iz Plana (koje se odnose na prostorno uređenje i gradnju, zaštitu
okoliša i zaštitu zraka, zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, na održivo gospodarenje
otpadom, šume, vode, prometnice, elektroničke komunikacije, toplinsku energiju i
dr.);
Inicijative pravnih osoba s javnim ovlastima, jedinica lokalne samouprave i
inicijative/prijedlozi upravnih tijela Grada Osijeka, Gradskih četvrti i Mjesnih odbora
Grada Osijeka;
Preispitivanje mogućnosti ograničenog proširenja građevinskih područja naselja
temeljem pristiglih inicijativa za formiranje gospodarskih zona;
Preispitivanje mogućnosti ograničenog proširenja građevinskih područja naselja
temeljem pristiglih inicijativa pravnih i fizičkih osoba;
Preispitivanje mogućnosti proširenja građevinskog područja izvan naselja temeljem
pristiglih inicijativa pravnih i fizičkih osoba;
Preispitivanje namjene i granica „Rezervne površine za budući razvoj naselja“ planske
oznake (R);
Preispitivanje granica obuhvata planova užeg područja čija obveza izrade je utvrđena u
PPUG Osijek i preispitivanje utvrđene obveze izrade novih urbanističkih planova
uređenja za neuređene dijelove građevinskih područja i izgrađene dijelove tih područja
planirane za urbanu preobrazbu (usklađivanje s odredbama Zakona na način da se
redefiniraju obuhvat i vrste planova užeg područja na području Grada Osijeka);
Preispitivanje zahvata planiranih PPUG Osijeka u odnosu na zaštitu okoliša i prirode;
Preispitivanje postojeće zone ugostiteljsko turističke namjene/planiranje novih;
Preispitivanje prometnih i infrastrukturnih koridora kao i drugih segmenata PPUG
Osijeka (cestovnog prometa, željezničkog prometa, plinoopskrbe, elektroenergetike,
vodnog gospodarstva, iskorištavanja mineralnih sirovina, zaštite prirodnih vrijednosti,
gospodarenja otpadom, gospodarenja energijom i mjera zaštite i spašavanja) temeljem
inicijativa i prijedloga pravnih osoba s javnim ovlastima;
Stvaranje prostorno-planskih preduvjeta za izgradnju novih cestovnih i željezničkih
koridora i građevina prema posebnim zahtjevima javnopravnih tijela iz područja
prometa i za izgradnju novih i usklađenje postojećih trasa infrastrukturnih,
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IV .

komunalnih i energetskih vodova i građevina prema zahtjevima nadležnih
javnopravnih tijela iz područja infrastrukture, komunalnog gospodarstva energetike
(toplovodi, plinovodi, dalekovodi, vodoopskrba i odvodnja, gospodarenje otpadom i
dr.);
Definiranje ostalih planskih rješenja koji se detaljnije razrađuju u postupku izrade
Izmjena i dopuna GUP-a grada Osijeka;
Izmjena odredbi za provođenje plana zbog nužnih usklađivanja sa zakonskim
propisima i onih koje su se u praksi kroz provedbu pokazale ograničavajućim, a kako
bi se omogućila što jednostavnija realizacija zahvata u prostoru od općeg interesa i
interesa za Grad Osijek.

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PPUG OSIJEKA
Članak 5.

Izmjene i dopune PPUG Osijeka koje su predmet ove Odluke izrađuju se za područje
unutar administrativnih granica Grada Osijeka u kojima je izrađen i temeljni Prostorni plan
uređenja Grada Osijeka.
Izmjenama i dopunama PPUG Osijeka bit će obuhvaćen grafički (kartografski prikazi)
i tekstualni dio (Odredbe za provođenje) plana, a koji se odnosi na predmet izmjena Plana.
V.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PPUG OSIJEKA
Članak 6.

PPUG Osijeka u primjeni je od 2005. Gradsko vijeće Grada Osijeka na 5. sjednici
održanoj 21. prosinca 2005. donijelo je Odluku o donošenju Prostornog plana uređenja Grada
Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 8/05), kojom su za područje Grada Osijeka
utvrđeni uvjeti i način gradnje u odnosu na stanje u prostoru u trenutku izrade i donošenja
Plana. U periodu od donošenja Plana do danas PPUG Osijeka je u nekoliko navrata, sukladno
nastalim potrebama, mijenjan i dopunjavan odlukama predstavničkog tijela.
Posljednje Izmjene i dopune PPUGO-a (pokrenute radi usklađivanja PPUG-a Osijek
s PPOBŽ-om, zakonskim propisima, te pristiglim pisanim inicijativama) donesene su na
27. sjednici Gradskog vijeća Grada Osijeka održanoj 27. studenog 2012.
U odnosu na tako utvrđene uvjete i način gradnje, u proteklom periodu pokazalo se da
su nužne izmjene i dopune Plana sukladno navedenim razlozima. Postupak izrade Izmjena i
dopuna PPUG-a Osijeka pokreće se slijedom zakonske obveze usklađivanja planova Prostornog plana uređenja Grada Osijeka s Prostornim planom Osječko-baranjske županije
(Skupština Osječko-baranjske županije donijela je 15. srpnja 2016. Odluku o Prostornom
planu Osječko-baranjske županije), kao i zbog pristiglih inicijativa fizičkih i pravnih osoba
koje su zaprimljene u periodu od posljednjih izmjena i dopuna PPUG Osijeka i zbog
usklađivanja sa zakonskim i posebnim propisima koji su donesene ili mijenjani od usvajanja
zadnjih izmjena i dopuna PPUG Osijeka.
Slijedom navedenog izvršit će se izmjena i dopuna odnosno usklađivanje svih
relevantnih (tekstualnih i grafičkih) dijelova plana.
Sukladno članku 85. stavku 2. Zakona, stručne službe Grada Osijeka i Odbor za
arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo kao stručno tijelo Gradonačelnika zaduženo za praćenje
provedbe politike urbanističkog planiranja i uređivanja prostora i zemljišta na području Grada
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Osijeka izvršili su stručnu analizu zaprimljenih inicijativa. Izvješće o zaključcima stručne
analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu
i donošenje prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna Gradsko vijeće Grada
Osijeka prihvatilo je na 25. sjednici održanoj 8. veljače 2016. (Službeni glasnik Grada Osijeka
br. 2/16).
Zaključak stručne analize o izradi Izmjena i dopuna PPUG Osijeka je da Odluku o
izradi istih treba donijeti po donošenju II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Osječkobaranjske županije.
VI.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PPUG
OSIJEKA
Članak 7.

Osnovni cilj ovih izmjena i dopuna PPUG Osijeka je stvaranje pretpostavki za daljnji
urbani, društveni, gospodarski, prometni i ekonomski razvoj Grada Osijeka.

VII.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH
DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA,
ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU
IZMJENA I DOPUNA PPUG OSIJEKA
Članak 8.

Za izradu Izmjena i dopuna PPUG Osijeka koristit će se sva raspoloživa
dokumentacija koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela kao i sva
raspoloživa dokumentacija u posjedu Nositelja izrade koja se pokaže relevantnom za
provedbu postupka predmetnih izmjena i dopuna plana.
Javnopravna tijela iz članka 10. ove odluke bit će pozvana da uz zahtjeve za izradu
Izmjena i dopuna PPUG Osijeka nositelju izrade plana dostave i popis svojih sektorskih
strategija, planova, studija i drugih dokumenata koji su propisani posebnim propisima, a u
skladu s kojima imaju zahtjeve za izradu izmjena i dopuna PPUG Osijeka.
Ukoliko se tijekom izrade Izmjena i dopuna PPUG Osijeka ukaže potreba i za drugim
posebnim stručnim podlogama od značaja za dobivanje što kvalitetnijih prostorno-planska
rješenja, iste će biti izrađene ili pribavljene.
VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA IZMJENA I DOPUNA
PPUG OSIJEKA
Članak 9.
Izmjene i dopune PPUG Osijeka izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku
prema Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova
prostornog uređenja ("Narodne novine" br. 118/09), temeljem ugovora o izradi izmjene i
dopune Plana, u suradnji s Nositeljem izrade Plana-Upravnim odjelom za urbanizam i
graditeljstvo, komunalno-stambeno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša te mjesnu
samoupravu Grada Osijeka.
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IX.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA,
TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZMJENAMA I
DOPUNAMA PPUG OSIJEKA
Članak 10.

Tijela i osobe određene posebnim propisima i drugi sudionici od kojih će se zatražiti
podaci iz područja njihovog djelokruga za izradu IV. Izmjene i dopune PPUG Osijeka su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine,
graditeljstvo i zaštitu okoliša, Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Osijeku
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Osječko-baranjska, Inspektorat
unutarnjih poslova, Inspekcija zaštite od požara i eksploziva
Državni zavod za zaštitu prirode
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Osijek
Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije
Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i
prirode
Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na
području Osječko-baranjske županije
Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma, Podružnica Osijek
Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za razvoj i strateško planiranje
Hrvatske ceste d.o.o., Ispostava Osijek
Uprava za ceste Osječko-baranjske županije
Hrvatske željeznice, Infrastruktura d.o.o.
Ministarstvo pomorstava, prometa i infrastrukture, Uprava pomorske i unutarnje
plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra, Lučka kapetanija Osijek
Javna ustanova Lučka uprava Osijek
Agencija za vodne putove
HOPS, Hrvatski Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Osijek
HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Služba za razvoj i investicije Osijek
HEP- PLIN d.o.o., Pogon distribucije plina Osijek
PLINACRO d.o.o., Sektor razvoja
HEP - Toplinarstvo d.o.o. Osijek
INA Naftaplin, Istraživanje i proizvodnja nafte i plina
INA - Industrija nafte d.d., SD Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Sektor
istraživanja i proizvodnje nafte i plina za Jugoistočnu Europu, Služba za odnose s
državnom i lokalnom upravom za IPNP
HAKOM- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
Odašiljači i veze d.o.o., RJ projektiranje i nadzor
Vodovod-Osijek d.o.o., PJ Vodoopskrba
Vodovod-Osijek d.o.o., PJ Odvodnja
Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek
Unikom d.o.o. Osijek
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Ukop d.o.o. Osijek
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Turistička zajednica grada Osijeka
Društvo arhitekata grada Osijeka
Ekos d.o.o., Stjepana Radića 4
Upravni odjeli Grada Osijeka
Vijeća Mjesnih odbora i Gradskih četvrti Grada Osijeka
Susjedne općine Grada Osijeka.

Ako se tijekom provedbe aktivnosti vezanih uz izradu Izmjena i dopuna PPUG
Osijeka ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.
Članak 11.
Ova odluka dostavit će se javnopravnim tijelima iz članka 10. ove odluke uz poziv da
se nositelju izrade Izmjena i dopuna PPUG Osijeka iz članka 2. ove odluke u roku 30 dana
dostave zahtjevi (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu izmjena i dopuna
PPUG-a Osijeka.
Članak 12.
U skladu s odredbama članka 90. Zakona, javnopravna tijela iz članka 10. ove odluke
moraju dostaviti svoje zahtjeve koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. Ako
javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve u roku određenom u članku 11. ove odluke, smatrat će
se da zahtjeva nema. U tom slučaju pri izradi i donošenju Izmjena i dopuna PPUG-a Osijeka
uzimaju se u obzir uvjeti koji su od utjecaja na njegovu izradu prema odgovarajućem propisu
i/ili dokumentu.
U zahtjevima se moraju navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija
i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi. Ako to
nije učinjeno, Nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir, ali je to dužan posebno
obrazložiti.
Članak 13.
U skladu s odredbama članka 91. Zakona, javnopravno tijelo ne može zahtjevima
postavljati uvjete kojima bi se mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta za izradu Izmjena i
dopuna PPUG-a Osijeka određeni ovom odlukom.
X.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPUG OSIJEKA
Članak 14.

Ovom odlukom u tabelarnom prikazu određeni su rokovi pojedinih aktivnosti na izradi
i donošenju ovih Izmjena i dopuna PPUG Osijeka s naznakom nadležnih subjekata za njihovo
izvršenje.
Br.
Faza izrade i donošenja
akt.
(aktivnosti)
1.
Nacrt prijedloga Odluke o izradi izmjena
i dopuna Plana
2.
Utvrđivanje Prijedloga Odluke o izradi
izmjena i dopuna Plana

Nadležnost
Nositelj izrade
Plana
Gradonačelnik

Potrebno
vrijeme (dani)
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3.

Donošenje Odluke o izradi izmjena i
dopuna Plana (članak 86. Zakona)

Gradsko vijeće

4.

Objava Odluke o izradi izmjena i dopuna
Plana u službenom glasilu i dostava
Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj

Nositelj izrade
Plana

Po objavi
službenog
glasila
8 dana od
donošenja
Odluke

(članak 86. stavak 4. i stavak 5. Zakona)

5.

Obavijest javnosti o izradi izmjena i
dopuna Plana (članak 88. Zakona)

Nositelj izrade

6.

Dostava Odluke javnopravnim tijelima iz
članka 10. Odluke s pozivom da dostave
svoje zahtjeve (članak 90. stavak 1. Zakona)

Nositelj izrade

7.

Dostava zahtjeva od strane javnopravnih
tijela iz članka 10. Odluke (članak 90.)

Nositelj izrade/
Javnopravna tijela
iz članka 10.
Odluke

8.

Izrada Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Stručni izrađivač
Plana
Nacrta prijedloga

60 dana od
dostave zahtjeva
Stručnom
izrađivaču

9.

Utvrđivanje Prijedloga izmjena i dopuna
Plana za javnu raspravu (članak 95. Zakona)

Gradonačelnik

10.

Upućivanje Prijedloga izmjena i dopuna
Plana na javnu raspravu (članci 94.-97.

Gradonačelnik

20 dana od
dostave Nacrta
prijedloga plana
od strane
Stručnog
izrađivača

Zakona)

11.

12.

Objava javne rasprave o Prijedloga
izmjena i dopuna Plana u službenom
glasilu i mrežnim stranicama Ministarstva
i jedinice lokalne samouprave, te posebne
pisane obavijesti (članak 96. i 97. Zakona)
Trajanje javnog uvida (članak 98. stavak 3.

30 dana od
zaprimanja
Odluke s
pozivom za
dostavu zahtjeva

Nositelj izrade

Odmah po
utvrđivanju
Prijedloga Plana

Nositelj izrade

15 dana

Nositelj izrade i
stručni izrađivač

15dana od isteka
roka za davanje
očitovanja
20 dana nakon
izrade Izvješća

Zakona)

13.

Izrada izvješća o javnoj raspravi (članak
102. Zakona)

14.

Izrada Nacrta Konačnog prijedloga
Stručni izrađivač
izmjena i dopuna Plana (članak 105. stavak 1.
Zakona)

15.

Utvrđivanje Konačnog prijedloga izmjena Gradonačelnik
i dopuna Plana (članak 105. stavak 3. Zakona)

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 11 od 27. rujna 2016.

16.

Dostava pisane obavijesti sudionicima
javne rasprave (članak 106. Zakona)

Nositelj izrade

17.

Pribavljanje Mišljenja zavoda za
prostorno uređenje županije u pogledu
usklađenosti Plana s prostornim planom
županije (članak 107. Zakona)

Nositelj izrade

18.

Donošenje izmjena i dopuna Plana (članak

Gradsko vijeće

109. stavak 6. Zakona)

Odmah po
utvrđivanju
Konačnog
prijedloga Plana
Na Konačni
prijedloga Plana
30 dana od dana
primitka
zahtjeva
Na sjednici GV
Po zaprimanju
mišljenja zavoda
za prostorno
uređenje
županije

Unutar planiranog roka nije sadržano vrijeme potrebno za prethodnu i javnu raspravu
o Izmjenama i dopunama PPUG Osijeka, te pribavljanje propisanih suglasnosti kao i vrijeme
potrebno za provođenje postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja ovih Izmjena i
dopuna PPUG Osijeka na okoliš ( odnosno provođenje postupka same strateške procjene
utjecaja plana na okoliš ukoliko se kroz postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja
izmjene plana utvrdi da je istu nužno provesti) i ocjenu prihvatljivosti Izmjena i dopuna
PPUG Osijeka za ekološku mrežu.
Rokovi za provedbu pojedinih faza izrade i donošenja Izmjena i dopuna PPUG
Osijeka utvrđeni ovom odlukom mogu se ispraviti pod uvjetima propisanim Zakonom.
XI.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PPUG OSIJEKA
Članak 15.

Sredstva za izradu Izmjena i dopuna PPUG Osijeka planirana su u Proračunu Grada
Osijeka za 2016.
XII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 16.

Po donošenju ove odluke Nositelj izrade dostavlja primjerak Odluke s pozivom za
dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Izmjena i
dopuna PPUG Osijeka javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima iz članka 10.
ove odluke.
Grad Osijek će po objavi ove odluke u Službenom glasniku Grada Osijeka, na mrežnoj
stranici Grada Osijeka i kroz informacijski sustav prostornog uređenja na mrežnoj stranici
Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja obavijestiti javnost o izradi Izmjena i dopuna
PPUG Osijeka.

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 11 od 27. rujna 2016.
Jedan primjerak ove odluke dostavit će se u roku od najviše 15 dana od dana objave u
Službenom glasniku Grada Osijeka Javnoj ustanovi Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj,
Ulica Republike Austrije 20, Zagreb.
Članak 17.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada
Osijeka.
KLASA: 350-03/16-01/3
URBROJ: 2158/01-01-16-16
Osijek, 26. rujna 2016.
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Gradskoga vijeća
Anto Đapić, dipl.iur., v.r.

