REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD OSIJEK
Upravni odjel za urbanizam

KLASA: 350-03/20-01/4
URBROJ: 2158/01-12-01/05-20-38
Osijek, 02. prosinca 2020.
Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17,
114/18, 39/19 i 98/19), članka 44. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br.
6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 11/13-pročišćeni tekst, 12/17, 2/18, 2/20 i
3/20) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana
grada Osijeka (KLASA: 350-03/20-01/4; URBROJ: 2158/01-02-20-36) od 2. prosinca 2020.,
Upravni odjel za urbanizam Grada Osijeka
Objavljuje
10. prosinca 2020. početak,
a 17. prosinca 2020. završetak
JAVNE RASPRAVE
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA
GRADA OSIJEKA
Za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osobe osiguran je j a v n i u v i d
u Prijedlog Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Osijeka /u daljnjem
tekstu: Prijedlog plana/ na oglasnoj ploči Upravnog odjela za urbanizam Grada Osijeka,
Franje Krežme 18 i na mrežnim stranicama Grada Osijeka (na adresi: www.osijek.hr) te u
informacijskom sustavu (www.mgipu.hr). Na javni uvid izložen je Prijedlog plana koji sadrži
tekstualni dio, obrazloženje i sažetak za javnost. Sukladno Odluci o izradi, grafički dio plana
nije predmet ovih izmjena i dopuna.
Za vrijeme javnog uvida Upravni odjel za urbanizam Grada Osijeka organizira
j a v n o i z l a g a n j e radi obrazloženja rješenja Prijedloga plana, koje će se održati 15.
prosinca 2020. (utorak) s početkom u 11.00 sati putem livestream servisa sukladno naputku
Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (KLASA: 350-01/20-01/116, URBROJ: 53106-01-20-03 od 20. ožujka 2020.). Livestream servisu moguće je pristupiti koristeći link koji
će biti objavljen na službenim stranicama Grada Osijeka www.osijek.hr te će se za vrijeme
trajanja javnog izlaganja omogućiti sudionicima postavljanje pitanja. Link livestream servisa
i detaljnije upute objavit će se naknadno na službenoj stranici Grada Osijeka.
Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
o imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog prostornog plana;
o postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja
usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje;
o daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja;

o upućuju nositelju izrade, Upravnom odjelu za urbanizam, Franje Krežme 18,
Osijek pisane prijedloge i primjedbe (ili na adresu elektronske pošte
info.urbanizam@osijek.hr ) zaključno s danom 17. prosinca 2020.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti
u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
Pozivaju se svi zainteresirani da se uključe u javnu raspravu.
PROČELNIK
Dražen Slunjski, mag.ing.aedif.
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