
 

 
Na temelju članka 95. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj  153/13 i 65/17), 
Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Petrijevci (“Službeni glasnik Općine 
Perijevci“ broj 2/18 i 4/18 i članka 44. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 
1/18), načelnik Općine Petrijevci donio je sljedeći 
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja naselja Petrijevci 
 

 
Članak 1. 

Utvrđuje se Prijedlog II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Petrijevci (u daljnjem tekstu: 
Prijedlog Plana) za javnu raspravu, koji sadrži tekstualni i grafički dio te obrazloženje i sažetak za javnost. 
 

Članak 2. 
Prijedlog Plana upućuje se na javnu raspravu, a oglas o upućivanju na javnu raspravu objaviti će se u 
dnevnom tisku te na web stranicama Općine Petrijevci i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, 
najmanje 8 dana prije početka javne rasprave. 
 

Članak 3. 
Javni uvid će trajati 15 (petnaest) dana, i to u razdoblju 26. lipnja do 12. srpnja 2018. godine. 
 
Tijekom trajanja javnog uvida Prijedlog Plana biti će izložen u prostorijama zgrade Općine Petrijevci, 
Republike 114, svakim radnim danom od 8 do 14 sati. 
 
Javni uvid Prijedloga Plana moguć je i na web stranici Općine Petrijevci, na adresi: www. petrijevci.hr 
(„Izdvojeno“ – „Urbanistički plan uređenja“ – „II. izmjene i dopune UPU naselja Petrijevci“). 
 
Javno izlaganje Prijedloga Plana održati će se 27. lipnja 2018. godine s početkom u 11 sati u prostorijama 
HKUD-a „N. Š. Zrinski“, u Društvenom domu „Stara škola“, Republike 116, Petrijevci. 
 

Članak 4. 
Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme javne rasprave upisati u 
knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana, izjaviti usmeno u zapisnik tijekom javnog izlaganja ili 
uputiti u pisanom obliku na adresu: Općina Petrijevci, Republike 114, 31208 Petrijevci, s napomenom: „II. 
izmjene i dopune UPU-a Petrijevci“, do zaključno s istekom roka trajanja javne rasprave, odnosno do 12. 
srpnja 2018. godine. 
 

Članak 5. 
Ovaj zaključak ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Perijevci“ 
 
KLASA: 350-01/18-01/2 
URBROJ: 2185/05-18-15 
Petrijevci, 18. lipnja 2018. godine 
 
 
 

Načelnik Općine Petrijevci: 
Ivo Zelić, dipl.ing. 

 
 


