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Grad Križevci 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ: 

 

 

 

OPĆI DIO   

 

TEKSTUALNI DIO  

- PRIJEDLOG ODLUKE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE SVIH PUP-ova 
- OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKE  

 

PRILOZI 

1. Zaključak Gradonačelnika o utvrđivanju Prijedloga Odluke 
2. Važeći planovi – Odluke o donošenju: 

2.1. Provedbenog urbanističkog plana „Markovićeva ulica-zapadna strana“  

(„Službeni vjesnik“ Općine Križevci, broj 8/87 i 10/90) 

2.2. Provedbenog urbanističkog plana „Gornji grad - istok“  

(„Službeni vjesnik“ Općine Križevci, broj 4/92) i 

2.3. Provedbenog urbanističkog plana „Župetnica“  

(„Službeni vjesnik“ Općine Križevci broj 16/86 i 10/90) 

3. Važeći planovi – Kartografski prikazi PUP-ova 
3.1. Provedbenog urbanističkog plana „Markovićeva ulica-zapadna strana“  
3.2. Provedbenog urbanističkog plana „Gornji grad - istok“  
3.3. Provedbenog urbanističkog plana „Župetnica“  

  



Prijedlog elaborata za javnu raspravu za potrebe stavljanja izvan snage 
Provedbenih urbanističkih planova na području obuhvata Generalnog urbanističkog plana 

Grada Križevaca 

 
2 

 

OPĆI DIO 

 

PRAVNA OSNOVA I RAZLOZI ZA STAVLJANJE IZVAN SNAGE PUP-ova 

Postupak stavljanje izvan snage PUP-ova provodi se u skladu s odredbama članka 86., 
89. i 113. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), 
sukladno kojem je izrada i donošenje prostornih planova lokalne razine u nadležnosti 
stručnog upravnog tijela jedinice lokalne samouprave. 
 
Članak 86., 89. i 113. Zakona utvrđuje postupak za stavljanje izvan snage prostornih 
planova identično postupku izrade, odnosno izmjena i dopuna prostornih planova 
 
Nositelj izrade i izrađivač nacrta prijedloga Odluke o stavljanju PUP-ova izvan snage, 
sukladno Zakonu o prostornom uređenju (članak 81. stavak 1.) je Upravni odjel za 
komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada 
Križevaca.  
 
Postupak stavljanja PUP-ova izvan snage pokrenut je i provodi se paralelno s 

postupkom izrade i donošenja VI. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana 

grada Križevaca, u obuhvatu kojeg se nalaze sva tri provedbena urbanistička plana. 

 
U članku 118.b Generalnog urbanističkog plana grada Križevaca („Službeni vjesnik 
Grada Križevaca“ broj 3/05, 1/07, 1/09, 6/11, 8/11, 4/14, 7/17, 7/20 i 8/20-pročišćeni 
tekst) predlagano je pokretanje postupka stavljanja izvan snage nekoliko prostornih 
planova unutar obuhvata GUP-a grada Križevaca. 
 
U članku 118b. Prijedloga VI. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada 
Križevaca predmetni PUP-ovi su predloženi za stavljanje izvan snage.  
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PRIJEDLOG ODLUKE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PUP-ova 

 
Na temelju članka 113. stavak 1. i članka 198. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju 

(„Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), članka 18. Statuta Grada 

Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj: 4/09, 1/13, 1/16, 1/18. i 3/18 - 

pročišćeni tekst) i Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage svih Provedbenih 

urbanističkih planova na području obuhvata Generalnog urbanističkog plana grada 

Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj: 02/22),  Gradsko vijeće Grada 

Križevaca na __. sjednici održanoj __. __. 2022. donijelo je 

 
O D L U K U 

o stavljanju izvan snage PUP-ova na području obuhvata Generalnog urbanističkog 

plana grada Križevaca 

 

Članak 1. 
Ovom Odlukom stavljaju se izvan snage Odluke o donošenju:  

Provedbenog urbanističkog plana „Markovićeva ulica-zapadna strana“  

(„Službeni vjesnik“ Općine Križevci, broj 8/87 i 10/90) 

Provedbenog urbanističkog plana „Gornji grad - istok“  

(„Službeni vjesnik“ Općine Križevci, broj 4/92) i 

Provedbenog urbanističkog plana „Župetnica“  

(„Službeni vjesnik“ Općine Križevci broj 16/86 i 10/90) (u daljnjem tekstu: PUP-ovi)  

paralelno s postupkom izrade i donošenja VI. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana 

grada Križevaca. 

Članak 2. 
Daljnji zahvati uređenja prostora i gradnje unutar PUP-ova provodit će se neposrednom 

primjenom prostornog plana šireg područja – Generalnog urbanističkog plana Križevaca 

(„Službeni vjesnik Grada Križevaca“ broj 3/05, 1/07, 1/09, 6/11, 8/11, 4/14, 7/17, 7/20 i 8/20-

pročišćeni tekst), odnosno temeljem „Urbanističkog plana uređenja  stambene zone 

Marinkovićeva ulica – zapad“ nakon njegovog donošenja. 

 
Članak 3. 

Uvid u Odluku o stavljanju izvan snage PUP-ova na području obuhvata Generalnog 
urbanističkog plana grada Križevaca može se obaviti u upravnim tijelima Grada Križevaca 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada 

Križevaca“. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 

 

KLASA:  
URBROJ:  
Križevci, __.__.2022  

PREDSJEDNIK 

Igor Frbežar
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OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PUP-ova 

 
OCJENA STANJA PUP-ova 
 
PUP-ovi su izrađeni u razdoblju od 1986. do 1992. godine temeljem zakonskih odredbi  
koje su bile na snazi u trenutku donošenja.  
 
Za PUP-ove „Markovićeva ulica-zapadna strana“ i „Župetnica“  Odredbe za provođenje 
planova primjenjivale su se temeljem Odluke o donošenju iz 1990. godine („Službeni 
vjesnik“ Općine Križevci broj 10/90). 
 
Donošenjem V. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Križevaca  
(„Službeni vjesnik Grada Križevaca“ broj 8/20-pročišćeni tekst) veliki dio PUP-a 
„Župetnica“ potpuno je drugačije namjene te je njegovo provođenje bez osnove. 
 
Kod PUP-a „Markovićeva ulica-zapadna strana“ postojećom izgradnjom je 
onemogućeno spajanje planiranih prometnica u unutrašnjost prostora obuhvata, tako da 
je donošenjem V. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Križevaca  
(„Službeni vjesnik Grada Križevaca“ broj 8/20-pročišćeni tekst) propisana izrada 
potpuno novog UPU-a „Stambene zone Markovićeva ulica-zapad“, a u Odredbama za 
provedbu su propisane smjernice za izradu tog plana. 
 
Obuhvat PUP-a „Gornji grad - istok“ (osim površine postojećeg Gradskog groblja) u 
cijelosti se poklapa sa zonama zaštite (zona „A“ i zona „B“) nepokretnog kulturnog 
dobra – „Povijesna cjelina Grada Križevaca“ - registrirane povijesne cjeline (RZG-0742-
1985), te je njegova provedba nemoguća bez detaljnih posebnih uvjeta nadležnog 
konzervatorskog odjela. 
 
RAZLOZI ZA STAVLJANJE IZVAN SNAGE PUP-ova 
 
Razlozi za pokretanje postupka za stavljanje izvan snage PUP-ova su sljedeći; 
1. Neusklađenost PUP-ova sa Zakonom i drugim propisima budući da su Planovi 

doneseni u razdoblju od 1990. do 1992. godine, te su stoga teško provedivi zbog 
nastalih promjena zakonodavnog okvira, 

2. neusklađenost podataka PUP-ova koji su u cijelosti napravljen u starom (HDKS) 
koordinatnom sustavu, kao i na zastarjelim geodetsko, katastarskim podlogama, 

3. neusklađenost PUP-ova s planovima više razine, odnosno Generalnim 
urbanističkim planom grada Križevaca i Prostornim planom uređenja Grada 
Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“ broj 53/05, 1/07, 1/09-ispravak, 1/11, 
1/13-usklađenje, 4/14 i 4/15), 

4. provedba PUP-ova sprječava razvitak dijelova grada Križevaca na kojima se 
nalaze, budući da isti ne prati težnje suvremenih rješenja u segmentima stanovanja, 
društvenog i kulturnog života i zaštite okoliša, 

5. akti za gradnju mogu se utvrđivati neposrednom provedbom plana višeg reda, 
odnosno Generalnim urbanističkim planom grada Križevaca („Službeni vjesnik 
Grada Križevaca“ broj 3/05, 1/07, 1/09, 6/11, 8/11, 4/14, 7/17, 7/20 i 8/20-pročišćeni 
tekst). 

  



Prijedlog elaborata za javnu raspravu za potrebe stavljanja izvan snage 
Provedbenih urbanističkih planova na području obuhvata Generalnog urbanističkog plana 

Grada Križevaca 
 

 
5 
 

PRILOZI 

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage PUP-ova  
 

 Na temelju članka 18. Statuta Grada Križevci („Službeni vjesnik Grada Križevaca“ broj 4/09, 1/13, 

1/16, 1/18 i 3/18 – pročišćeni tekst, 3/20) i članka 95. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ 

br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) gradonačelnik Grada Križevaca dana 25.5.2022. godine donosi  

 

Z A K LJ U Č A K 

o utvrđivanju Prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage PUP-ova na području obuhvata 

Generalnog urbanističkog plana grada Križevaca 

 

1. U svrhu provođenja javne rasprave utvrđuje se Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage 

PUP-ova na području obuhvata Generalnog urbanističkog plana grada Križevaca za javnu 

raspravu (u daljnjem tekstu: Prijedlog Odluke). 

 

2. Prijedlog Odluke temelji se na elaboratu: „STAVLJANJE IZVAN SNAGE Provedbenih 

urbanističkih planova na području obuhvata Generalnog urbanističkog plana grada Križevaca 

- PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU“ izrađenom od strane nositelja izrade, svibanj 2022. 

godine. 

 

3. Javna rasprava trajat će od 31.5.2022. do 7.6.2022. godine.  

 

4. Javni uvid u Prijedlog Odluke moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u Velikoj 

vijećnici Grada Križevaca (ulica I. Z. Dijankovečkoga 12, Križevci) svakog radnog dana u 

uredovno radno vrijeme te na mrežnim stranicama Grada Križevci www.krizevci.hr 

 

5. Javno izlaganje Prijedloga Odluke održat će se u Velikoj vijećnici Grada Križevaca (ulica I. Z. 

Dijankovečkoga 12, Križevci), u utorak 31.5.2022. godine u 15:00 sati. 

 

6. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Odluke sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, 

zaključno s 7.6.2022. godine i to na sljedeći način: 

 

- upisom u Knjigu prijedloga i primjedbi izloženu u Velikoj vijećnici Grada Križevaca, 

- postavljanjem pitanja tijekom Javnog izlaganja o predloženim rješenjima, 

- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme Javnog izlaganja, 

- upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, 

gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Križevaca putem Urudžbenog ureda 

Grada Križevaca - Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, 48 260 Križevci. 

 

 Prijedlozi i primjedbe koje nisu dostavljene u roku ili nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u obzir u 

pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 

 

7. Javna rasprava o Prijedlogu Odluke objavit će se u Večernjem listu 31.5.2022., na mrežnim 

stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te na mrežnim 

stranicama Grada Križevaca - www.krizevci.hr . 

  

KLASA: 350-02/22-01/0005 

URBROJ: 2137-2-03/1-22-5 

Križevci, 25. svibnja 2022.   GRADONAČELNIK 

Mario Rajn 

http://www.krizevci.hr/
http://www.krizevci.hr/
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PRILOZI 

2. Važeći planovi – Odluke o donošenju: 
2.1. Provedbenog urbanističkog plana „Markovićeva ulica-zapadna strana“  

(„Službeni vjesnik“ Općine Križevci, broj 8/87 i 10/90) 

„Službeni vjesnik“ Općine Križevci, broj 8/87  
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„Službeni vjesnik“ Općine Križevci, broj 10/90 
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PRILOZI 

2.2. Provedbenog urbanističkog plana „Gornji grad - istok“  

(„Službeni vjesnik“ Općine Križevci, broj 4/92) i 

„Službeni vjesnik“ Općine Križevci, broj 4/92
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PRILOZI 

2.3. Provedbenog urbanističkog plana „Župetnica“  

(„Službeni vjesnik“ Općine Križevci broj 16/86 i 10/90) 

„Službeni vjesnik“ Općine Križevci broj 16/86  

 

 

„Službeni vjesnik“ Općine Križevci broj 10/90 
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PRILOZI 
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3. Važeći planovi – Kartografski prikazi PUP-ova 
3.1. Provedbenog urbanističkog plana „Markovićeva ulica-zapadna strana“  
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PRILOZI 

3.2. Provedbenog urbanističkog plana „Gornji grad - istok“  

 

 

 

PRILOZI 
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3.3. Provedbenog urbanističkog plana „Župetnica“  

 
 
 
 

 


