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Pleternica, 08. travnja 2022. godine 
 

Na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju (,Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/16, 

39/19 i 98/19) i članka 58. Statuta Grada Pleternice ("Službeno glasilo" Grada Pleternice, broj 02/21), 

gradonačelnica Grada Pleternice donosi 

 

 

ZAKLJUČAK 

o utvrđivanju Prijedloga IV. Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja Grada Pleternice 

 

 

Članak 1. 

 

Utvrđuje se Prijedlog IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Pleternice i upućuje 

na javnu raspravu. 

 

Članak.2. 

 

Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Pleternice koji se upućuje na javnu 

raspravu sadrži odredbe za provedbu, kartografski dio, obrazloženje te sažetak za javnost. 

 

Članak 3. 

 

Oglas o javnoj raspravi objavit će se u dnevnom tisku, na internet stranici Grada Pleternice, na internet 

stranici Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te na oglasnoj ploči. 

 

Članak 4. 

 

Javni uvid trajat će od 11. travnja do 25. travnja 2022. godine, a Prijedlog IV. Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja grada Pleternice će biti izložen u Gradskoj vijećnici, Trg hrvatskih branitelja 1, 

34310 Pleternica, kao i na web stranici Grada Pleternice (www.pleternica.hr). 

 

Članak 5. 

 

Javno izlaganje Plana održat će se 22. travnja 2022. godine u prostorijama Gradske vijećnice, Trg 

hrvatskih branitelja 1, 34310 Pleternica s početkom u 13,00 sati. 

 

Članak 6. 

 

Pozivaju se fizičke i pravne osobe da sudjeluju u javnoj raspravi te da tijekom javnog uvida i javnog 

izlaganja daju svoje primjedbe i prijedloge na prijedlog Plana. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na 

prijedlog Plana mogu se predati u pismenom obliku na adresu Grada Pleternice, ili dostaviti putem elektronske 

pošte na adresu: daniel.stipic@pleternica.hr s napomenom: Primjedba na UPU Pleternica. 

Rok za dostavu primjedbi je 25. travnja 2022. godine. 

 

 



 
 

 

 

Članak 7. 

 

Za provođenje ovog zaključka te poduzimanje drugih pravnih radnji, sukladno Zakonu o prostornom 

uređenju, zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Pleternice. 

 

Članak 8. 

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

Gradonačelnica: 

Marija Šarić, v.r. 


