
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANlJA 

OPĆINA FERIČANCI 

Jedinstveni upravni odjel 

 

Na temelju članka 95. Zakona o prostomom  uređenju (,Narodne novine", broj 

153/13, 65/17, 114/16, 39/19 i 98/19) i Zaključka općinskog načelnika o 

utvrđivanju Prijedloga V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Feričanci (KLASA: 350-01/22-01/11, URBROJ: 2149/03-22-01-02 od 08. 

travnja 2022. godine), Jedinstveni upravni odjel Općine Feričanci objavljuje 
 

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU 

V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 

OPĆINE FERIČANCI 

 

Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Feričanci u trajanju od 11. do 25. travnja 2022. godine. Za 

vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog V. izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Feričanci biti će izložen u Općini Feričanci, Trg M. Gupca 3, 

31512 Feričanci, svakog radnog dana od 9 do 14 sati, kao i na web stranici 

Općine Feričanci (www.opcina-fericanci.hr). 

 

Javno izlaganje Prijedloga plana održat će se 22. travnja 2022. godine u 

prostorijama vijećnice Općine Feričanci, Trg M. Gupca 3, 31512 Feričanci s 

početkom u 10,00 sati. Građani i javnopravna tijela mogu na javnom izlaganju 

postavljati pitanja o predloženim rješenjima i davati primjedbe, prijedloge i 

mišljenja u zapisnik. 

 

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana mogu se predati 

u pismenom obliku na adresu: Općina Feričanci, Trg M. Gupca 3, 31512 

Feričanci ili dostaviti putem elektronske pošte na adresu: procelnik@opcina-

fericanci.hr s napomenom: Primjedba na PPUO Feričanci. Rok za dostavu 

primjedbi je 25. travnja 2022. godine. Pravodobno pristiglom primjedbom, 

prijedlogom ili mišljenjem smatra se ona dostavljena poštom ili elektronskom 

poštom s datumom zaprimanja zadnjeg dana javnog uvida. Primjedbe 

zaprimljene nakon roka za dostavu primjedbi neće se razmatrati. 

 

Detaljnja pojašnjenja Prijedlog V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Feričanci mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Feričanci za vrijene trajanja javne rasprave, svakim danom od 9 do 14 sati. 

 

    Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

   Općine Feričanci: 

   Ivan Matulić, dipl.iur. 

 

 

 

 


