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I UVOD  

Programom rada Gradonačelnika i Gradske uprave za 2019. godinu, sukladno i zaključcima 
sa sjednice Stručnog povjerenstva za praćenje izrade prostornih planova uređenja prostora 
na području Grada Križevaca (KLASA: 350-02/19-01/5, URBROJ: 2137/02-03/4-19-5) 
predviđena je izrada V. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Križevaca.  

Gradonačelnik Grada Križevaca je svojim Zaključkom o utvrđivanju Prijedloga V. 
IZMJENA I DOPUNA GUP-a GRADA KRIŽEVACA od 04. lipnja 2020. godine (Klasa: 350-
02/19-01/0011; Urbroj: 2137/02-03/1-20-6), uputio Prijedlog plana u proceduru Javne 
rasprave koja je održana od 09. lipnja 2020. godine do 26. lipnja 2020. godine. 
 
Prijedlog V. IZMJENA I DOPUNA GUP-a GRADA KRIŽEVACA bio je izložen na javnom 
uvidu, u Velikoj vijećnici Grada Križevaca, Ulica I.Z. Dijankovečkog 12 u Križevcima  svakim 
radnim danom od 09. lipnja 2020. godine do 26. lipnja 2020. godine od 9,00 do 15,00 
sati. 
 
Javno izlaganje Prijedloga V. IZMJENA I DOPUNA GUP-a GRADA KRIŽEVACA, održano 
je 17. lipnja 2020. godine u 18,30 sati u Velikoj dvorani u prizemlju Razvojnog centra i 
Tehološkog parka Križevci, ulica Franje Tuđmana 20 u Križevcima.  
 
Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog V. IZMJENA I DOPUNA GUP-a 
GRADA KRIŽEVACA mogla su se dostavljati zaključno s 26. lipnja 2020. godine na 
adresu: Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu 
okoliša Grada Križevaca putem Urudžbenog ureda Grada Križevaca, ili upisati u Knjigu 
primjedbi koja je bila izložena uz Prijedlog Plana na javnom uvidu. 
 
Sukladno članku 96. ZPU objavljene su obavijesti o javnoj raspravi V. Izmjena i dopuna 
PPUG Križevci i to:  

- na web stranicama Grada Križevaca www.križevci.hr  (od 05. lipnja 2020.) 
- na web stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja www.mgipu.hr (od 

05. lipnja 2020.) 
- u Večernjem listu 06. lipnja 2020. godine 
- na Radio Križevci 06. lipnja 2020, 08. lipnja 2020., 09. lipnja 2020. i 16. lipnja 2020. 

godine po dva puta dnevno 
 
Sukladno članku 97. ZPU Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje 
akata dostavio je i posebnu obavijest o javnoj raspravi sljedećim tijelima i osobama:  
 
1. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb; 
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 

10000 Zagreb; 
3. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Republike Austrije 20, 10000 Zagreb; 
4. Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb;  
5. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, 

10000 Zagreb; 
6. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u 

Bjelovaru, Trg E. Kvaternika 6, 43000 Bjelovar; 
7. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava koprivničko-križevačka, Služba 

zajedničkih i upravnih poslova, Trg E. Kumičića 18, 48000 Koprivnica; 
8. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za vojnu infrsastrukturu, TRg 

Kralja Petra Krešimira IV/I, 10000 Zagreb; 
9. Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu 

okoliša i zaštitu prirode, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode, A. Nemčića 5/I, 48000 
Koprivnica; 

http://www.križevci.hr/
http://www.mgipu.hr/
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10. Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu 
okoliša i zaštitu prirode, Izdvojeno mjesto rada Križevci, I. Z. Dijankovečkog 18, 48260 
Križevci; 

11. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne 
zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Koprivnica, Ulica hrvatske državnosti 7, 48000 
Koprivnica; 

12. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - HAKOM, Ulica Roberta Frangeša 
Mihanovića 9, 10000 Zagreb; 

13. Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Česma-Glogovnica“, V. 
Lisinskog 4a, 43000 Bjelovar 

14. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-
križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica 

15. Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/I, 48000 
Koprivnica 

16. Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije, I. Z. Dijankovečkog 3, 
48260 Križevci 

17. HŽ Infrastruktura d.o.o., Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb; 
18. Hrvatske ceste d.o.o., Poslovna jedinica Varaždin, Petra Krešimira IV 25, 42000 

Varaždin; 
19. HEP d.d., Hrvatska elektroprivreda, Operater distribucijskog sustava, Elektra Bjelovar, 

Petra Biškupa Vene 5, 43000 Bjelovar 
20. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Koprivnica, Šumarija Križevci, 

Tomislavova 114, 48260 Križevci 
21. Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, Drage Grdenića 7, 48260 Križevci 
22. Vodne usluge d.o.o. Križevci, Drage Grdenića 7, 48260 Križevci 
23. Radnik plin d.o.o., Tomislavova 45, 48260 Križevci 

 
24. Gradska četvrt Gornji grad, Lipovčica 8, 48260 Križevci 
25. Gradska četvrt Centar, A. Mihanovića 28, 48260 Križevci 
26. Gradska četvrt Donji grad, N. Vavre 12, 48260 Križevci 

 
U tijeku javne rasprave u knjigu primjedbi upisano je 5 primjedbi.  U Upravni odjel pristiglo je 
8 primjedbi pojedinačnih ili grupnih sudionika javne rasprave, te 6 očitovanja/ primjedbi javno 
pravnih tijela.  
 
Od ukupnog broja od 19 (devetnaest) evidentiranih primjedbi/ očitovanja, odnosno mišljenja, 
prihvaćeno je ili djelomično prihvaćeno 16 (šesnaest) primjedbi, odnosno mišljenja i 
očitovanja, nije prihvaćena 1 (jedna), a 2 (dvije) primjedbe nisu bile predmet Javne rasprave. 
 
Dva pozitivna mišljenja javno-pravnih tijela pristigla su izvan roka za primjedbe.  
 
U nastavku se prikazuje osnovni pregled Podnositelja primjedbi grupiran prema temama, s 
pregledom karaktera odgovora. Odgovori su prikazani na slijedeći način: 
  

 PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA/ PRIMJEDBA SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA 

 PRIMJEDBA NIJE PREDMET ID GUP-a NI PPUG-a 

 PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA 
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Zahtjevi upisani u knjigu primjedbi i prijedloga u toku javne rasprave 
 

 

1. Božidar Poljak    
 

2. 
Dijačić Projekt d.o.o. 
Petar Sadek 

   
 

3. Anđelko Nervo Nehajeva 36., Križevci   
 

4. Vesna Telban  26.06.2020.  
 

5. Josip Zidarić Kalnička 50, Križevci 26.06.2020. Stranica 6/6 
 

 
 
Primjedbe, prijedlozi i očitovanja građana pristigli  
u Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata 
 

 

1. 
Štefanija Picig i  
Grozdana Lobrović 

Franje Markovića 47, 
Križevci 
Varaždinska 16, 
Križevci 

16.06.2020.  

 

2. Sokač Barbara Koprivnička 9, Križevci 25.06.2020.   

3. Dubravko Amidžić 
Brdo Orehovečko, 
Gornji Hruškovec 27 

23.06.2020.  
 

4. Branko Kašik 
Trg Svetog Florijana 5, 
Križevci 

18.06.2020.  
 

5. Darko Podravec 
Ulica Drage Grdenića 
20, Križevci 

23.06.2020.  
 

6. Mirela Marenčić Zenta 
Istarska ulica 16., 
Križevci 

25.06.2020.  
 

7. Željka Markota M. Gupca 46, Križevci 15.06.2020.   

8. 
Tin-arh d.o.o. 
Božena Tinodi 

Trg J.J. Strossmayera 
31., Križevci 

26.06.2020.  
 

 
 
Primjedbe, prijedlozi i očitovanja Javno pravnih tijela  
 

 

 
1. 
 

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu 
kulturne baštine, Sektor za 
konzervatorske odjele i inspekciju - 
Konzervatorski odjel u Bjelovaru 

05.06.2020. 
Klasa: 612-08/20-10/0212 
Urbroj: 532-04-02-02/1-20-2 

 

2. 

Javna ustanova za upravljanje 
zaštićenim dijelovima prirode na 
području Koprivničko-križevačke 
županije 

23.06.2020. 
Klasa: 350-02/04-01/03 
Urbroj: 2137-23-20-25 

 

3. Ministarstvo državne imovine 24.06.2020 
Klasa: 940-01/19-03/2187 
Urbroj: 536-03-02-03/03-20-
04 

 

4. 
Zavod za prostorno uređenje 
Koprivničko-križevačke županije 

25.06.2020. 
Klasa: 350-01/9-01/09 
Urbroj: 2137-14-19-8 
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5. 
Županijska uprava za ceste 
Koprivničko-križevačke županije 

25.06.2020. 
Klasa: 340-09/20-01/887 
Urbroj: 2141-06-376-06-
887/2020 

 

6. 

Koprivničko-križevačka županija, 
Upravni odjel za prostorno uređenje, 
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, 
Izdvojeno mjesto rada Križevci, 

26.06.2020. 
Klasa: 350-03/20-01/01 
Urbroj: 2137/1-05/201-20-2 

 

 
 
za Stručnog izrađivača:      za Nositelja izrade: 
Urbing d.o.o. Zagreb  
 
Odgovorni voditelj izrade             Krešimir Brunović, dipl.ing.građ.. 
Darko Martinec, dipl.ing.arh.         

 
 
Zagreb – Križevci, srpanj 2020.  

 



V. IZMJENA I DOPUNA GUP-a GRADA KRIŽEVACA  

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI 

 

5 

II. ZAKLJUČAK O OBJAVLJIVANJU JAVNE RASPRAVE 
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III. POSEBNA OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI 
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IV. OBJAVE U JAVNIM GLASILIMA  
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V. ZAPISNIK S JAVNOG IZLAGANJA 17.06.2020.  
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VI. ODGOVORI NA ZAPRIMLJENE PRIMJEDBE 
 
Značenja skraćenica korištenih u daljnjem tekstu: 
ID = izmjene i dopune 
GUP = Generalni urbanistički plan 
 
Broj 
primjed
be 

 Ime i prezime podnositelja Adresa podnositelja Datum Stranica 

 
Zahtjevi upisani u knjigu primjedbi i prijedloga u toku javne rasprave 
 

1. 
 
Božidar Poljak 
 

Nije navedena 
Nije 
naveden 

1/5 

 Primjedba: 
Smatra da se ukidanjem prometnice- zapadna obilaznica uz potok Koruška smanjuje 
razvojni potencijal Križevačkog kraja, odnosno da se onemogućuje razvoj prometnog 
pravca Bjelovar-Varaždin. Smatra da se navedeni koridor mora vratiti te i sve 
prometnice koje su vezane za njega. 
 

 Odgovor:  
PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA 

 Obrazloženje: 
Kako su se promijenile okolnosti u razvoju cestovnog prometa u razdoblju od 2000.–
2020., odnosno od vremena uvrštavanja koridora za brzu gradsku prometnicu uz 
potok Koruška, smatra se da središte Križevaca više nije toliko ugroženo tranzitnim 
prometom, odnosno neće biti nakon što se izgradi nastavak brze ceste D10 prema 
Koprivnici. 
Smatra se da ukidanje koridora za navedenu prometnicu i otvaranje mogućnosti 
izgradnje pješačko-biciklističkih staza ne onemogućuje u daljnjoj budućnosti ponovno 
otvaranje koridora za cestovnu prometnicu koja bi prije svega rasteretila središte 
Križevaca od teretnog prometa. 
 

2. 

 
Dijačić Projekt d.o.o. 
Petar Sadek 
 

Nije navedena 
Nije  
naveden 

3/5 

 Primjedba: 
Predlaže se povećanje koeficijenta izgrađenosti u članku 57. u tablici za dovršene 
dijelove naselja – višestambeni način gradnje sa 0,4 (iznimno 0,7) na 0,7 i na zonu 
zaštite „B“ ili alternativno 0,6 ili 0,5 
. 

 Odgovor: 
PRIMJEDBA SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA 

 Obrazloženje: 
Prihvaća izmjena u članku 57. koja bi glasila: 

„OBLIK I VELIČINA GRAĐEVNE ČESTICE 
Članak 57. 

 Za smještaj stambene (i uz nju poslovne građevine) ili stambeno-poslovne građevine određuju se 
slijedeće najmanje dimenzije građevnih čestica, te u ovisnosti od njih i najveći koeficijenti izgrađenosti; 

▪ u dovršenim dijelovima naselja: 

 
tip 

najmanje dimenzije 
građevne čestice 

 
najveći 
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izgradnje širina (m) po 
regulacijskom 

pravcu 

površina 
(m2) 

Kig 

OBITELJSKI  

-samostojeći (SS) 12 240 0,3 

-dvojni (D) 10 200 0,35 

-skupni (S) 6 120 0,4 

VIŠESTAMBENI 30 
Bez ograničenja uz uvjet 

zadovoljavanja propisanih 
udaljenosti od međa 
(osigurati vatrogasne 

pristupe) 

600 
Bez ograničenja uz uvjet 

zadovoljavanja propisanog 
kig-a 

0,4 0,5 
Odnosno najviše 0,7 u 

„zoni centar“ iz članka 4. 
ovih Odredbi kad je riječ o 

zamjenskoj građevini 

 

 

3.  
 
Anđelko Nervo 
 

Nehajeva 36., 
Križevci 

Nije  
naveden 

4/5 

  Primjedba: 

 3.1. Treba se unutar GUP-a izrađivati Detaljni planovi uređenja, a ne Urbanistički 
planovi uređenja. 
 

 3.2. Ne slaže se s uvrštenjem UPU-a zapadna strana Markovićeve ulice jer se 
procjenjuje da nije potrebno za slijedećih 30-tak godina otvarati nove zone za 
izgradnju jer nema pokazatelja da će se broj stanovnika povećati za više od 
3000 ljudi u tom razdoblju, te da je za to dovoljan prostor unutar UPU-a 
Posrednji put i Kosov breg 
 

 3.3. Upozorava se na UPU zone turističkog lječilišno-rekreacijskog kompleksa -  
Vrtlin, odnosno na probleme vodoprivrede (retencije i plavljenje) koje bi trebalo 
rješavati na tom prostoru 
 

 3.4. Upozorava na namjenu M1 uz sjeverni dio D41 koja bi trebala biti ili M2 ili neka 
druga poslovna namjena (K ili I) 
 

  Odgovor: 

 3.1. PRIMJEDBA SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA 

 3.2. PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA 

 3.3. PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA 

 3.4. PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA 

  Obrazloženje: 

 3.1. Kako su Zakonom o prostornom uređenju ukinuti Detaljni planovi uređenja, kao 
planovi užih područja su definirani Urbanistički planovi uređenja. Zakonom je 
također omogućeno da urbanistički planovi uređenja sadrže i parcelaciju, 
odnosno da se izrađuju i donose s razinom nekadašnjih detaljnih planova 
uređenja. Prijedlogom IDGUP-a određen veći broj UPU-ova, određeno je da se 
za njihovu izradu izrađuju Programi te su definirane i smjernice za izradu. 
Prihvaćanjem ove primjedbe dodaje se stavak (4) u članku 117. koji glasi: 
Urbanistički planovi uređenja sadrže i prikaz građevnih čestica namijenjenih za 
građenje, odnosno uređenje površina javne namjene 
 

 3.2. Uvrštavanje izrade UPU-a je prihvaćanje inicijative velike skupine stanovnika 
tog djela Grada. Uvrštenje u GUP osigurava da se u narednom razdoblju 
pokrene inicijativa za izradu koja uključuje izradu detaljnog Programa za izradu 
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UPU-a koji će sadržavati urbanistička idejna rješenja unutar kojih će se odrediti 
raspored prometnica te raspored građevnih čestica kao i nužni javni i društveni 
sadržaji na tom prostoru. Izrada UPU-a ne osigurava i nužnu realizaciju, jer je 
prije svega potrebno realizirati (barem projektno, odnosno imovinsko-pravno) i 
prateću prometnu i komunalnu infrastrukturu. 
 

 3.3. Shvaćajući primjedbom ukazane probleme lokacije, u članku 117b mijenja se 
alineja 3. u stavku (1) te glasi: 

3. planira se revitalizacija potoka Vrtlin u dijelu koji se nalazi unutar površina zone, a 
sukladno rješenjima temeljnih na krajobraznoj i arborističkoj valorizaciji iz stavka (2) 
ovog članka. Kako je to i prostor koji je zahtjevan i s aspekta zaštite od voda, 
urbanističkim planom će se trebati uskladiti i taj aspekt, a sve u skladu sa Zakonom 
o vodama odnosno u skladu s posebnim uvjetima Hrvatskih voda. Prilikom 
revitalizacije potrebno je omogućiti sadnju drveća, zelenila i omogućiti postavljanje 
urbane opreme, na način da je pogodno za korištenje i boravak ljudi,  

 

 3.4. U skladu sa stvarnim stanjem na terenu navedena se čestica određuje kao 
namjena M2 – mješovita-pretežito poslovna namjena u kartografsko prikazu 1. 
„Namjena i korištenje .   
 

4.  
 
Vesna Telban 
 

Nije navedena 26.06.2020. 5/5 

  Primjedba: 

 4.1. Pitanje vezano uz spoj Obrtničke ulice na D41 što bi zahtijevalo rušenje 
postojeće kuće. 

 4.2. Upitno je prometno povezivanje na prostor UPU-a Zapadna strana Markovićeve 
ulice. Potrebno je rezervirati prostor povezivanja. 

 4.3. Potrebno brisanje prometnice sjeverno od Bajera-Radnik. 

 4.4. U Zagorskoj ulici - istočna strana ostaviti rezervaciju prostora za prometno 
priključenje na IS koridor uz potok Koruška. 

  Odgovor: 

 4.1. PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA 

 4.2. PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA 

 4.3. PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA 

 4.4. PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA 

  Obrazloženje: 

 4.1. Primjedba se prihvaća te se korigira prometno rješenje u skladu s primjedbom, 
odnosno dio Obrtničke ulice ostaje slijepa ulica s okretištem na kraju, a spoj na 
D41 se osigurava preko Ulice Ljudevita Vukotinovića. 
 

 4.2. Prometno povezivanje je IDGUP-a osigurano u tekstualnom i grafičkom dijelu. 

Naime, u Članku 117d. u alineji 12. napisano je: Pristupi u zonu planirani su s 
Kalničke ulice na sjeveru te s Novakove ulice na jugu obuhvata. 
 

 4.3. Prometnica koja je planirana u važećem GUP-u brisana je u svim kartografskim 
prikazima. 
 

 4.4. Primjedbu nije moguće prihvatiti jer na istočnoj strani Zagorske ulice nema 
slobodnih građevnih čestica koje bi se GUP-om mogle odrediti kao prometne 
površine. 
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5. Josip Zidarić 
Kalnička 50, 
Križevci 

26.06.2020. Stranica 6/6 

 Primjedba: 
Traži se ponovno razmatranje članka 49. Odredbi za provedbu Plana, a vezano uz 
rekonstrukciju lovačkog doma u Park šumi Župetnica, jer rješenje u Prijedlogu ID 
GUP-a ne odgovara zahtjevu podnesenom prije Javne rasprave. Obrazloženje 
zahtjeva priloženo je uz primjedbu. 
 

 Odgovor:  
PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA 

 Obrazloženje: 
Kako je navedeni zahtjev u skladu sa strateškim opredjeljenjima Grada Križevaca u 
pogledu aktiviranje potencijala prostora u svrhu poticanja gospodarskih aktivnosti, 
odnosno razvoja i poboljšanja kvalitetne ponude rekreacijsko-turističkih sadržaja, 
prihvaćanjem zahtjeva se omogućuje izgradnja centralne građevine ugostiteljsko-
turističke namjene, s vidikovcem prema jugo-istoku Grada unutar prostora Park šume 
Župetnica kao i niz drugih sadržaja u dijelovima zone R2/T – površine rekreacijske 
namjene unutar kontaktnog prostora uz Park šumu. Slijedom navedenog izvršena je 
korekcija Članka 49. koji sada glasi: 

Članak 49. 
(1) U zoni rekreacijsko-turističke namjene oznake R2/T koja se nalazi unutar obuhvata Park 
šume Župetnica na kč.br. 9104/2, 9104/3 i 9104/4 kao objedinjenoj građevnoj čestici, dozvoljava 
se rekonstrukcija postojećeg Lovačkog doma kao građevine ugostiteljsko-turističke namjene na 
način da se zadovolje slijedeći uvjeti: 

- maksimalni dozvoljeni koeficijent izgrađenost (kig) iznosi najviše 0,3. 
- maksimalni dozvoljeni broj etaža iznosi prizemlje, jedan kat i potkrovlje (Pr+1+Pk), uz 

mogućnost izvedbe podruma, 
- udaljenost građevine od granice susjednih čestica ne može biti manja od 5,0 m, 
- maksimalna dozvoljena visina građevine (V) iznosi najviše 9,0 m, 
- omogućuje se izgradnja smještajnih kapaciteta do najviše 30 kreveta, 
- vidljivi dijelovi građevine trebaju biti izvedeni dijelom u kamenu i drvu, 
- ne može se podizati ograda prema okolnim rekreacijskim površinama Park šume, 
- mora se osigurati pristup na prometnu površinu s građevne čestice najmanje širine 

kolnika od 5,5 m. 
- parkirališta se grade u skladu s člankom 75. ove Odluke, a završnu obradu parkirališta 

potrebno je izvesti u prirodnim materijalima (travnjak, šljunak i sl.).  
- prilikom izdavanja dozvola za građenje potrebno je dobiti posebne uvjete Javne 

ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-
križevačke županije. 

(2) U zoni rekreacijsko-turističke namjene oznake R2/T koja se nalazi unutar obuhvata Park 
šume Župetnica na kč.br. 8792/2 dozvoljava se izgradnja vidikovca, dječjeg igrališta te sportskih 
sadržaja na način da se zadovolje slijedeći uvjeti: 

-  ne planira se građenje zgrada, 
- ne može se podizati ograda prema okolnim rekreacijskim površinama Park šume, osim 

oko dječjih igrališta unutar zone, 
- mora se osigurati pristup na prometnu površinu s građevne čestice najmanje širine 

kolnika od 5,5 m,  
- parkirališta se grade u skladu s člankom 75. ove Odluke, a završnu obradu parkirališta 

potrebno je izvesti u prirodnim materijalima (travnjak, šljunak i sl.). 
- prilikom izdavanja dozvola za građenje potrebno je dobiti posebne uvjete Javne 
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ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-
križevačke županije. 

(3) U zoni rekreacijsko-turističke namjene oznake R2/T koja se nalazi izvan obuhvata Park 
šume Župetnica na kč.br. 8794 dozvoljava se izgradnja bungalova, zavičajne etno kuće te 
sportskih terena kao i ostalih rekreacijskih sadržaja na način da su zadovoljeni slijedeći uvjeti: 

- dozvoljava se izgradnja najviše 10 bungalova tlocrtne površine po 75 m2, 
- ukupno se može izgraditi do najviše 60 kreveta, 
- maksimalni dozvoljeni broj etaža građevina iznosi prizemlje i potkrovlje (Pr+Po) uz 

mogućnost izgradnje suterena ili podruma,,  
- maksimalna dozvoljena visina građevine (V) iznosi najviše 7,0 m, 
- udaljenost svake od pojedinačnih građevina od granice susjednih čestica ne može biti 

manja od 5,0 m, 
- vidljivi dijelovi građevine trebaju biti izvedeni dijelom u kamenu i drvu, 
- na jedinstvenoj građevnoj čestici mora se osigurati broj parkirališnih mjesta u skladu s 

člankom 75. ove Odluke, a završnu obradu parkirališta potrebno je izvesti u prirodnim 
materijalima (travnjak, šljunak i sl.). 
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Broj 
primjed
be 

 Ime i prezime podnositelja Adresa podnositelja Datum Klasa  

 
Primjedbe, prijedlozi i očitovanja građana pristigli u Upravni odjel za prostorno 
planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata 
 

1.   
Štefanija Picig i  
Grozdana Lobrović 

Franje Markovića 
47, Križevci 
Varaždinska 16, 
Križevci 

16.06.2020.  

  

Primjedba:  
Traži se prenamjene dijelova k.č 4611,4645, 4646 i 4647 u k.o. 315352 Križevci 
u dubini od 50 metara uz ulicu Mladine iz Z- zaštitne zelene površine u M1 – 
mješovita pretežito stambena namjena u svrhu osiguravanja uvjeta mladih 
obitelji za stambenu i poslovnu namjenu. 
 

  
Odgovor: 
PRIMJEDBA SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA 

  

Obrazloženje: 
Navedene čestice nalaze se na području GUP-om planiranom kao Z (zaštitne 
zelene površine), a graniče s jedne strane s površinom namjene M1 (mješovita-
pretežito stambena), što je ujedno i izgrađeno građevinsko područje, te s 
površinom Z1 (javni park), na prostoru današnjeg nogometnog igrališta. 
Ocjenjuje se da se katastarske čestice 4611 i 4645 mogu uvrstiti u građevinsko 
područje naselja Križevci, dok se katastarske čestice 4646 i 4647 već nalaze u 
građevinskom području na svojemu istočnom dijelu, dok bi na zapadnom trebale 
ostati izvan građevinskog područja radi očuvanja neizgrađene zone prema 
budućem parku. 
Prenamjena je izvršena na kartografskom prikazu u skladu sa zahtjevom. 
  

2.  Sokač Barbara 
Koprivnička 9, 
Križevci 

25.06.2020. 
 
 
 

  

Primjedba:  
Zahtjeva se izrada jedinstvenog UPU-a Kosov Brijeg, a ne izrada tri UPU-a u 
skladu s prioritetima za uređenje. Inzistira se da k.č. 13932, 13947 i 13974 koje 
su u vlasništvu podnositeljice zahtjeva, odnosno članova njezine obitelji, a koje 
se nalaze unutar obuhvata planiranih UPU-ova budu u obuhvatu jednog -  
jedinstvenog UPU-a, a nikako više njih. 
 

  
Odgovor: 
PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA 

  

Obrazloženje: 
Podnositeljica primjedbe točno je utvrdila da se predmetne čestice, odnosno 
njihovi dijelovi, nalaze unutar obuhvata više od jednog UPU-a (k.č. 13932 i 
13947). K.č. 13974 (dio) nalazi se unutar obuhvata jednog UPU-a. 
  
Prihvaćajući obrazloženje podnositeljice oko eventualne diskriminacije pojedinih 
vlasnika zemljišta, koji imaju svoje čestice podijeljene na više UPU-ova, 
predlaže se izmjena tekstualnog i kartografskog dijela GUP-a na način da se 
članak 117a izmijeni i da glasi: 

Članak 117a. 
(1) Izrada urbanističkog plana uređenja stambene zone Kosov Breg provodi se ili kao 
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jedinstveni Urbanistički plan uređenja ili u etapama do najviše tri UPU-a.  
(2)  Prije donošenja Odluke o izradi, nužna je izrada Programa za cjelinu zone 
stambene namjene Kosov Breg koji svojim Zaključkom prihvaća Gradonačelnik te koja je 
sastavni dio Odluke o izradi koju donosi Gradsko vijeće..  
(3) Program izrade treba sadržavati idejna urbanistička rješenja koja će sadržavat: 

-  mrežu svih prometnica,  
- zone stambene izgradnje,  
- zone ostalih namjena koje su kompatibilne sa stambenom namjenom, a 

predstavljaju uređenje prostora od interesa za Grad Križevce (javna 
parkirališta većih površina, trgovine, i slično),  

- podjelu prostora na pojedine etape realizacije u skladu s mogućnostima 
Grada Križevaca, vodeći računa da se prilikom određivanja etapnosti ne 
cijepaju pojedine k.č. koje pripadaju pojedinačnim vlasnicima. 

- potrebno je voditi računa o mogućnosti pristupa na poljoprivredne parcele 
koje nisu obuhvaćene urbanističkim planom uređenja, a koje se nalaze u 
okviru zelenih zaštitnih površina. 

(3) Urbanističkih planovi uređenja za područje Kosov Breg izrađuju se u skladu sa 
slijedećim smjernicama: 

- planira se izgradnja stambenih naselja visokog urbanog standarda što 
podrazumijeva formiranje građevnih čestica primjerenih veličina te formiranje 
ulične mreže i planiranje infrastrukturne opremljenosti najvišeg standarda, 

- način gradnje: slobodnostojeći i poluugrađeni; 
- moguća je gradnja obiteljskih i višestambenih građevina, 
- granične vrijednosti za veličinu i izgrađenost građevne čestice definirane su 

člankom 57. ovih Odredbi za provedbu, 
- udaljenosti od granica čestica definirane su člankom 59. ovih odredbi za 

provedbu, 
- ukupna visina svih građevina (obiteljskih i višestambenih) ograničava se na 

12 metara (Vm), odnosno moguće je izgraditi građevine sa slijedećim 
etažama:  Po+P+2K+Pk, odnosno Po+S+Pr+1K+Pk.   

- na građevnoj čestici mora se osigurati minimalno 1,5 parkirališno mjesto za 
svaku stambenu jedinicu, 

- minimalna površina prirodnog terena je 20%, 
- minimalna površina zelenila je 30%;  
- ostale namjene u zoni definirati sukladno odredbama za smještaj 

gospodarskih i društvenih djelatnosti.  
- u sjeverozapadnom dijelu obuhvata UPU-a potrebno je urediti prostor za 

vidikovac u skladu s člankom 92a. ovih Odredbi za provedbu, 
Na kartografskom prikazu 4.1. ucrtan je obuhvat cjelovitog UPU-a Kosov Breg. 
 

3.  Dubravko Amidžić 

Brdo 
Orehovečko, 
Gornji Hruškovec 
27 

23.06.2020.  

  

Primjedba:  
Primjedba se odnosi na Članak 13. stavak (5) odredbi za provedbu. Traži se 
brisanje posljednje rečenice stavka (5), zbog toga što se istake i erkeri nalaze 
upravo unutar prostora zaštite urbane cjeline. 
 

  
Odgovor: 
PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA 
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Obrazloženje: 
U stavku (5) članka 13. briše se posljednja rečenica: 

„Izuzeće iz ovog stavka je zaštićena povijesna urbana cjelina.“ 
 

4.   Branko Kašik 
Trg Svetog 
Florijana 5, 
Križevci 

18.06.2020.  

  

Primjedba:  
Traži se izmjena načina izgradnje iz obiteljskog načina izgradnje u zonu 
mješovitog načina izgradnje na dijelu trga Svetog Florijana (označen na 
grafičkom prikazu) koji zajedno s Ulicom Petra Zrinskog formira glavne gradske 
vizure prilikom ulaska u Grad Križevce. 
Primjedba je postavljena i na prikazivanje određenih granica zona u GUP-u.  
 

  
Odgovor: 
PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA 

  

Obrazloženje: 
Prihvaćena je argumentacija podnositelja primjedbe da se ovom izmjenom 
osigurava primjereno racionalno planiranje cijele predmetne zone uz osiguranje 
kvalitetnijih uvjeta oblikovanja prostora i građevina. 
Na kartografskom prikazu 4.2. „Način gradnje“ ucrtan je mješoviti način 
izgradnje za traženi prostor uz trg Svetog Florijana. 
Primjedba koja se odnosi na prikaz Izmjena i dopuna GUP-a na starim 
podlogama, skrećemo pažnju da su ove izmjene i dopune izrađene uzimajući u 
obzir najnovije katastarske karte koje se nalaze kao podloge za iscrtavanje 
pojedinih granica zona. GUP je u skladu sa Zakonskim i podzakonskim aktima 
ucrtan na podlogama na kojima su izrađeni osnovni plan i sve važeće izmjene i 
dopune plana.  
 

5..   Darko Podravec 
Ulica Drage 
Grdenića 20, 
Križevci 

23.06.2020.  

  

Primjedba:  
Primjedba se odnosi prije svega na Strategiju razvoja zelene infrastrukture 
Grada Križevaca te se kao takva treba razmotriti prije usvajanja cjelovite 
Strategije od strane Gradonačelnika te upućivanja na Gradsko vijeće kao 
informacije.  
Primjedba koja bi se mogla odnositi na GUP vezana je uz opservaciju da je 
potrebno izvršiti pregled bespravne izgradnje na poljoprivrednim površinama u 
svrhu očuvanja kvalitetnih vizura. 
Postavljena je i primjedba na tijek javne rasprave, odnosno na organizaciju 
provođenja u kontekstu COVID-19 krize. 
 

  
Odgovor: 
PRIMJEDBA NIJE PREDMET ID GUP-a 

  

Obrazloženje: 
Kao što i u samim primjedbama stoji, primjedbe i prijedlozi se ne odnos na 
proceduru izmjene i dopune GUP-a Grada Križevaca.  
Primjedbe i prijedlozi vezani uz Strategiju razvoja zelene infrastrukture Grada 
Križevaca proslijedit će se stručnom timu koji je izradio Nacrt tog dokumenta. 
Zaštitu vizura smo posebno naglasili u svim relevantnim dijelovima Odredbi za 
provedbu. 
Javna rasprava je u cijelosti organizirana po Zakonu o prostornom uređenju te u 
skladu sa svim naputcima Nadležnog Gradskog kriznog stožera. 
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6.   Mirela Marenčić Zenta 
Istarska ulica 16., 
Križevci 

25.06.2020.  

  

Primjedba:  
Primjedba se odnosi na k.č. 914/5, 914&, 914/7 i 014/15  k.o. Križevci koje se 
nalaze unutar zone infrastrukturnih sustava IS. 
Na navedenim česticama namjerava se izgraditi poslovno servisni sadržaj – 
samoposlužna autopraonica kao zasebna funkcionalna cjelina, a ne kao prateći 
sadržaji infrastrukturnih objekata. 
 

  
Odgovor: 
PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA 

  

Obrazloženje: 
Primjedba se prihvaća te se članak 29. mijenja i glasi: 

Članak 29. 
(1) Pod površinama infrastrukturnih sustava (oznaka IS) podrazumijevaju se 
površine: 

• prometnih linijskih građevina (cestovni/ulični i željeznički koridori), 

• prometnih površinskih građevina (javna parkirališta/garaže, autobusni kolodvor, 
željeznički kolodvor, benzinske postaje, kamionski terminal, poslovno servisni 
sadržaji autopraonice kao zasebne samostalne cjeline )  

• komunalnih površinskih građevina (transformatorsko postrojenje 110/35/10(20). 
(2) Unutar cestovnog/uličnog koridora omogućen je uz osnovnu građevinu 
(prometnica sa prometnim trakama, pješačkim i biciklističkim stazama i zelenim pojasom) 
smještaj autobusnih stajališta, benzinskih postaja, javnih parkirališnih površina i 
prometnih pomoćnih objekata građevina i uređaja sukladno posebnim propisima, smještaj 
poslovno-servisnih sadržaja (autopraonice i sl.) kao zasebnih samostalnih cjelina, te 
smještaj linijskih građevina komunalne infrastrukture (telekomunikacijski i 
elektroenergetski vodovi, plinoopskrbni i vodoopskrbni cjevovodi, te kanali odvodnje 
otpadnih voda). Sastavni dio koridora brze gradske prometnice u pravcu sjever jug je 
vodno dobro potoka Koruška. 
(3) Unutar površina kamionskog terminala, željezničkog kolodvora i benzinskih 
stanica omogućuje se uz osnovne građevine i smještaj poslovnih, ugostiteljskih i 
trgovačkih građevina i sadržaja. 
(4) Izuzetno od prethodnog stavka, unutar površina kamionskog terminala dozvoljava 
se i smještaj ugostiteljsko turističke građevine – motel. 
(5) Unutar površina željezničkog kolodvora moguća je gradnja javnog 
parkirališta/garaže. Parkiralište će se graditi u skladu s prostornim mogućnostima, a 
temeljem detaljne projektne dokumentacije. 
 
Na kartografskom prikazu 1. „Korištenje i namjena površina“ unutar zone IS kao 
cjelina se ograđuje prostor k.č. 914/5, 914&, 914/7 i 014/15  k.o. Križevci za 
smještaj samoposlužne autopraonice. 
 

7.   Željka Markota 
M. Gupca 46, 
Križevci 

15.06.2020.  

  

Primjedba:  
Primjedba se odnosi na dio k.č. 1678/2 na prostoru obuhvata UPU-a Kosov 
Breg. Zahtjeva se da dio čestice koji se već 20 godina koristi kao voćnjak 
ostane u svim planovima u toj namjeni. 
 

  
Odgovor: 
PRIMJEDBA NIJE PREDMET ID GUP-a 
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Obrazloženje: 
Zahtjev koji je podnesen nije predmet ID GUP-a. Naime, k.č. se nalazi unutar 
namjene M1 (mješovita-pretežito stambena namjena) te je također i predmet 
obvezne izrade UPU-a Kosov Breg.  
Prilikom izrade UPU-a dio predmetne k.č. ne može se prenamijeniti bez 
suglasnosti vlasnika, niti bez izravnog sudjelovanja vlasnika u kreiranju cjeline 
UPU-a. 
 

8.   
Tin-arh d.o.o. 
Božena Tinodi 

Trg J.J. 
Strossmayera 
31., Križevci 

26.06.2020.  

  Primjedba:  

 8.1. 
Primjedba se odnosi na korekcije opisa zone Centar u članku 4. Odredbi za 
provedbu plana 

 8.2. 
Predlaže se izmjena članka 13, stavak (3) Odredbi za provedbu plana vezano 
uz određivanje smjera sljemena kod kosih krovišta 

 8.3. Predlaže se dopuna u članku 46. Odredbi za provedbu plana 

 8.4. Predlaže se izmjena članka 57. Odredbi za provedbu plana 

 8.5. Traži se tumačenje odredbi članka 40. i  40a. 

 8.6. Primjedba na status Obrtničke ulice i spoja na ulicu Petra Zrinjskog. 

  Odgovor: 

 8.1. PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA 

 8.2. PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA 

 8.3. PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA 

 8.4. PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA 

 8.5. PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA 

 8.6. PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA 

  Obrazloženje: 

 8.1. 

Opis zone centar u članku 4. točka 17. mijenja se i glasi: 

zona centar je zona centralnog dijela Grada omeđena sljedećim ulicama:  
- na jugu potezom od raskrižja zapadnog dijela Gajeve ulice sa sjevernim dijelom ulice 

Petra Zrinskog, nastavno sa sjevernom stranom Trga Svetog Florijana prema 
zapadu sve do raskrižja s istočnim dijelom ulice Petra Preradovića gdje kreće prema 
sjeveru; 

- zapadni potez čini istočni dio ulica Petra Preradovića, istočna strana Mažuranićevog 
trga I Frankopanske ulice sve do raskrižja s južnim dijelom ulice Tadije Smičiklasa 
na sjeveru; 

- sjeverni potez čini južna strana Ulice Tadije Smičiklasa od raskrižja s 
Frankopanskom ulicom, južni dio POtočke ulice do raskrižja sa Svetokriškom ulicom; 

- Istočni potez čine zapadna strana Svetokriške ulice do spoja s Trgom bana Josipa 
Jelačića, ide istočnom stranom trga (uz Munjaru) do raskrižja na jugu sa sjevernom 
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stranom ulice Bana Josipa Jelačića, tu skreće dalje prema zapadu do raskrižja s 
Gajevom ulicom I nastavlja se zapadnom stranom Gajeve ulice do spoje s ulicom 
Petra Zrinskog na jugu. 

 

 8.2. 

Stavak (3) u članku 13. mijenja se i glasi: 
Sljeme krovišta građevina u pravilu treba izvesti paralelno s izohipsama. Ukoliko je sljeme 
okomito na izohipse, zabat krovišta potrebno je završiti skošeno s padom krovne plohe 
prema izohipsama ili izvesti ravni krov. 
 

 8.3. 

U članku 46., stavku (4) točka 7. se dopunjuje i glasi: 
„- unutar površina mješovite namjene (M1 i M2): 

- hotel, hostel, motel i apartmani 
 

 8.4. 

Prihvaća se  izmjena u članku 57. koja bi glasila 
„OBLIK I VELIČINA GRAĐEVNE ČESTICE 

Članak 57. 
 Za smještaj stambene (i uz nju poslovne građevine) ili stambeno-poslovne građevine određuju se slijedeće 
najmanje dimenzije građevnih čestica, te u ovisnosti od njih i najveći koeficijenti izgrađenosti; 

▪ u dovršenim dijelovima naselja: 

 
tip 

izgradnje 

najmanje dimenzije 
građevne čestice 

 
najveći 

Kig širina (m) po 
regulacijskom 

pravcu 

površina 
(m2) 

OBITELJSKI  

-samostojeći (SS) 12 240 0,3 

-dvojni (D) 10 200 0,35 

-skupni (S) 6 120 0,4 

VIŠESTAMBENI 30 
Bez ograničenja uz uvjet 

zadovoljavanja propisanih 
udaljenosti od međa (osigurati 

vatrogasne pristupe) 

600 
Bez ograničenja uz uvjet 

zadovoljavanja propisanog kig-
a 

0,4 0,5 
Odnosno najviše 0,7 u „zoni 

centar“ iz članka 4. ovih 
Odredbi kad je riječ o 
zamjenskoj građevini 

ini 
 

 

 8.5. 
Kod izgradnje u zoni centra, kad su građevne čestice manje a koeficjjent 
izgrađenosti veći od propisanih pravilima za izgradnju, primjenjuju se izuzeci koji 
su propisani u svim člancima koji se vežu uz zonu centar. 

 8.6. Uočeni propust ispravljen je u svim kartografskim prikazima. 
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Broj 
primje-
dbe 

Naziv tijela Zaprimljeno Klasa/ Urbroj 

 
Primjedbe Javno pravnih tijela 
 

1. 

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu 
kulturne baštine, Sektor za 
konzervatorske odjele i inspekciju - 
Konzervatorski odjel u Bjelovaru 

05.06.2020. 
Klasa: 612-08/20-10/0212 
Urbroj: 532-04-02-02/1-20-2 

 

Primjedba: 
Sve zone E (ekspozicije) te zone K (zaštita krajolika) nisu prostori zaštićeni temeljem 
Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, odnosno Rješenjem o utvrđivanju 
svojstva kulturnog dobra.  
Također vizurne točke kao i prostori „zaštite ekspozicije naselja“ koji se nalaze izvan 
međa Kulturno-povijesne cjeline (Zona A i Zona B) ne podliježu odredbama Zakona o 
zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.  
Implementacija tih zona nije u nadležnosti Ministarstva kulture. 
 

 
Odgovor: 
PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA 

 

Obrazloženje: / 
Kako su sugestije Ministarstva kulture prihvaćene i implementirane u Prijedlog ID 
GUP-a Ministarstvo kulture je suglasno s navedenim prijedlogom. 
 

2. 
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim 
dijelovima prirode na području 
Koprivničko-križevačke županije 

23.06.2020. 
Klasa: 350-02/04-01/03 
Urbroj: 2137-23-20-25 

 

Primjedba: 
Traži se usklađenje tekstova u Odredbama za provedbu i to poglavlja: 9. Mjere 
očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina, 
odnosno pod poglavlje 9.1. Prirodna baština, članak 93. 94 i 95. 
  

 
Odgovor: 
PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA 

 

Obrazloženje: 
Točka 1. Članka 93. mijenja se i glasi: 

Zaštićeni dijelovi prirode: 
▪ park šuma Župetnica (BR. R. 344) 
▪ spomenik parkovne arhitekture – „Park kraj Više poljoprivredne škole u Križevcima“ 

(danas Visokog gospodarskog učilišta) (BR. R. 278) 
▪ spomenik parkovne arhitekture – Park kraj Osnovne škole „Vladimir Nazor“ u Križevcima 

(BR. R. 277) 
Stavak (3) Članka 94. mijenja se i glasi: 

(3) Zaštićenu park šumu treba redovito održavati i po potrebi obnavljati sukladno posebnom 
programu koji je sastavni dio plana gospodarenja koji uključuje i tu park-šumu. Uzgojno-
sanitarnim zahvatima dendrofloru treba održavati u povoljnom stanju vitaliteta.  
 
Stavak (4) Članka 94. mijenja se i glasi: 

(4) Zahvati iz stavaka 1. i 2. ovog članka unutar zaštićenih dijelova prirodne baštine 
dopušteni su uz ishođenje uvjeta zaštite prirode i dopuštenja nadležnog upravnog tijela za 
zaštitu prirode sukladno Zakonu o zaštiti prirode.. 
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Članak 95. mijenja se i glasi: 

Mjere zaštite zaštitnih šumskih površina sadržane su u zabrani gradnje svih vrsta građevina izuzev 
linijskih komunalnih građevina unutar tih površina, za što je potrebno uvažiti smjernice nadležnog 
poduzeća koje gospodari šumom 
 

3. Ministarstvo državne imovine 24.06.2020 
Klasa: 940-01/19-03/2187 
Urbroj: 536-03-02-03/03-20-
04 

 
Primjedba: 
Ministarstvo u skladu sa svojim ovlastima daje pozitivno mišljenje na Prijedlog plana.  
 

 
Odgovor: 
PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA 

 

Obrazloženje: 
Temeljem uvida u dostavljenu dokumentaciju proizlazi da tržišna vrijednost nekretnina u 
vlasništvu Republike Hrvatske nije umanjena. 
 

4. 
Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-
križevačke županije 

25.06.2020. 
Klasa: 350-01/9-01/09 
Urbroj: 2137-14-19-8 

 

Primjedba: 
Potrebno je provjeriti preklapanje granica građevinskog područja i pojedinih namjena 
(Ratarna i sl.). 
U naslovnicama je potrebno izmijeniti tko je Nositelj izrade plana (Upravni odjel a ne 
gradonačelnik) 
 

 
Odgovor: 
PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA 

 

Obrazloženje: 
Izvršeno je usklađenje u kartografskom prikazu 1. 
Izvršena je korekcija naslovnica elaborata.. 
 

5. 
Županijska uprava za ceste Koprivničko-
križevačke županije 

25.06.2020. 
Klasa: 340-09/20-01/887 
Urbroj: 2141-06-376-06-
887/2020 

 

Primjedba: 
Dostavljen je popis i karta županijskih i lokalnih cesta koje trebaju poslužiti za 
ažuriranje kartografskih prikaza. 
  

 
Odgovor: 
PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA 

 

Obrazloženje: 
Izvršeno je ažuriranje prometnica unutar obuhvata GUP-a u skladu s dostavljenim 
materijalima. 
.  
 

6. 

Koprivničko-križevačka županija, Upravni 
odjel za prostorno uređenje, gradnju, 
zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Izdvojeno 
mjesto rada Križevci, 

26.06.2020. 
Klasa: 350-03/20-01/01 
Urbroj: 2137/1-05/201-20-2 

 
Primjedba: 
Čitav niz primjedbi na pojedine članke Odredbi za provedbu plana, od kojih je velika 
većina već prihvaćena i uključena u Prijedlog ID GUP-a.  

 
Odgovor: 
PRIMJEDBA SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA 
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Obrazloženje: 
Primjedba 1. vezana uz pojam prirodnih materijala u članku 25. stavak (3) nije 
osnovana jer se prirodni materijali ne spominju u navedenom članku. 
Primjedba 2. vezana uz preispitivanje članka 32. je prihvaćena, odnosno navedeni 
članak je brisan u Prijedlog ID GUP-a. 
Primjedba 3. o usklađenju nazivlja cesta nije potrebna jer je dio članka 34. koji se 
odnosi na ceste izbrisan. 
Primjedba 4. je već uključena u Prijedlog ID GUP-a. 
Primjedba 5. je već uključena u Prijedlog ID GUP-a. 
Primjedba 6. se odnosi na potrebu detaljnog utvrđivanja središnjih i javnih sadržaja, 
odnosno urbanog prostora kako je to opisano u izvornom Planu. Primjedba se 
prihvaća te se tekst iz Prijedloga ID GUP-a u točki 1. stavka (2) u članku 44. „od 
središnjih i javnih sadržaja“  mijenja i glasi: 

Od rubova Zone centra iz članka 4. ovih Odredbi 
Primjedba 7. je već uključena u Prijedlog ID GUP-a. 
Primjedba 8. je već uključena u Prijedlog ID GUP-a. 
Primjedba 9. je već uključena u Prijedlog ID GUP-a. 
Primjedba 10. je već uključena u Prijedlog ID GUP-a. 
Primjedba 11. je već uključena u Prijedlog ID GUP-a. 
Primjedba 12. je već uključena u Prijedlog ID GUP-a. 
Primjedba 13. je već uključena u Prijedlog ID GUP-a, te je korigirana temeljem 
zahtjeva Javne ustanove za zaštitu prirode Županije. 
Primjedba 14. je već uključena u Prijedlog ID GUP-a, odnosno u južnom dijelu uz 
potok Koruška ostavljen je koridor IS koji je ovim planom namijenjen izgradnji 
pješačko biciklističkih staza. 
 
 

 
 
Primjedbe, prijedlozi i očitovanja pristigli izvan roka za podnošenje  
 

 
1. 
 

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne 
djelatnosti - HAKOM 

29.06.2020. 
Klasa: 350-05/19-01/151 
Urbroj: 376-05-3-20-5 

 
Primjedba: 
Potvrđuju da nemaju primjedbi na Prijedlog plana.  
 

 
Odgovor: 
PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA 

2. 

Ministarstvo obrane, Uprava za 
materijalne resurse, Sektor za vojnu 
infrastrukturu, Služba za vojno 
graditeljstvo i energetsku učinkovitost 

08.07.2020. 
Klasa: 350-02/20-01/102 
Urbroj: 512M3-020201-20-2 

 

Primjedba: 
Ministarstvo utvrđuje da je u predmetnom planu utvrđena zaštitn i sigurnosna zona za 
vojno skladište „Široko brezje“. 
 

 
Odgovor: 
PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA 
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VII. PRESLIKE ZAPRIMLJENIH PRIMJEDBI 

 
 
KNJIGA PRIMJEDBI  
11-KNJIGA PRIMJEDBI.pdf 

 
URUDŽBIRANE PRIMJEDBE 
12-GUP-PRIMJEDBE.pdf 

 
PRIMJEDBE JAVNO-PRAVNIH TIJELA 
13-JAVNO PRAVNA TIJELA-PRIMJEDBE.pdf 
 


