
Službeni glasnik Grada Osijeka br. 17A od 21. prosinca 2009. 
 

Temeljem članka 19. točke 25. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 
6/01., 3/03., 1A/05., 8/05., 2/09., 9/09. i 13/09.), a u svezi s Uredbom o određivanju lučkog 
područja Luke Osijek Vlade Republike Hrvatske  ("Narodne novine" br. 179/03.) i člankom 7. 
stavkom 3. podstavkom 6.  Odluke o Izmjenama i dopunama  Odluke o donošenju Prostornog 
plana uređenja Grada Osijeka (Službenik glasnik Grada Osijeka br. 5/09), Gradsko vijeće 
Grada Osijeka na 5. sjednici održanoj 17. prosinca 2009. godine, donijelo je 
 

 
O D L U K U 

 
o ispravku grafičkog priloga (kartografskog prikaza)   
"3.1.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju"   

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju  
Prostornog plana uređenja Grada Osijeka 

 
 

I. 
 

Gradsko vijeće Grada Osijeka donijelo je Odluku o Izmjenama i dopunama Odluke o 
donošenju Prostornog plana uređenja Grada Osijeka (Službenik glasnik Grada Osijeka br. 
5/09.). 

Gradsko vijeće konstatira da je člankom 7. stavkom 3. podstavkom 6. Odluke iz 
prethodnog stavka određeno da se u kartografskom prikazu 3.1.2. lučko područje Luke Osijek 
razgraničava na temelju posebnog propisa.  

Nadalje, Gradsko vijeće konstatira  da je u Knjizi II iste odluke, u poglavlju C 
Obvezni prilozi, u točki 5. Popis sektorskih dokumenata i propisa primijenjenih u izradi 
Prostornog plana, Uredba o određivanju lučkog područja Luke Osijek, Vlade Republike 
Hrvatske navedena kao jedini propis kojim se te granice utvrđuju.  

Ovom uredbom lučko područje Luke Osijek određeno je koordinatnim točkama 
vidljivim na grafičkom prikazu koji je sastavni dio Uredbe, a ne katastarskim česticama. 

 
 

II. 
 
Gradsko vijeće utvrđuje da je u grafičkom prilogu (kartografskom prikazu) označenom 

kao „3.1.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju“ Odluke iz točke I. ove odluke, 
granica lučkog područja Luke Osijek prikazana odnosno  ucrtana u širem obuhvatu što je  
suprotno navedenom u članku 7. stavku 3. podstavku 6. ove odluke i Uredbi Vlade Republike 
Hrvatske. 
 

 
III. 

 
Ovom odlukom o ispravku grafičkog priloga (kartografskog prikaza) ispravlja se 

grafički prikaz granica lučkog područja Luke Osijek sukladno odredbi članka 7. stavka 3. 
podstavka 6. navedene odluke i Uredbe Vlade Republike Hrvatske odnosno na način da 
granica lučkog područja Luke Osijek  obuhvaća  područje  utvrđeno ovom uredbom. 
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IV. 

 
Ispravljeni grafički prilog (kartografski prikaz) 3.1.2. Područja posebnih ograničenja u 

korištenju, zamjenjuje grafički prilog naveden u točki II. ove odluke i čini sastavni  dio 
Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada 
Osijeka. 

Grafički prilog prilaže se uz ovu odluku. 
 

V. 
 

Ova odluka objavit će se u Službenom glasniku Grada Osijeka. 
 

            
Klasa: 350-01/09-01/22 
Urbroj: 2158/01-01-09-7 
Osijek, 17. prosinca 2009. 
 
 
 Predsjednik 
 Gradskoga vijeća 
 Gordan Matković, dipl.ing., v.r. 
 

 
 


