
 

 

 

 

           REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
        GRAD BJELOVAR 
       GRADONAČELNIK 
 

KLASA: 350-02/20-01/21 

URBROJ: 2103/01-02-20-12 

Bjelovar, 19. listopada 2020.   
 

    GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga zaključka o ispravku tehničke pogreške u Odluci 

o donošenju IV. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara 
 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt zaključka o ispravku tehničke 

pogreške u Odluci o donošenju IV. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada 
Bjelovara i u povodu toga donio sljedeći 

 
 

ZAKLJUČAK 
 

 
Utvrđuje se Prijedlog zaključka o ispravku tehničke pogreške u Odluci o donošenju 

IV. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara kao u tekstu Nacrta 
i upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.  

Izvjestitelj po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će viši savjetnik 
za poslove gradnje Zoran Preskočil.  
 

 

 

         GRADONAČELNIK 
      

                                                                                        Dario Hrebak  
 
 
 

 

 

   

 



 
 

 

 

                                 

                  REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD BJELOVAR 
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i 
                 uređenje prostora 
 
Klasa: 350-02/20-01/21 
Urbroj: 2103/01-06/1-20-10 
Bjelovar, 15.9.2020. 
 
 

  GRADONAČELNIK  
     DARIO HREBAK  

 
 

PREDMET: Zaključak o ispravku tehničke pogreške u Odluci o donošenju IV. Izmjene 

                    i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara 

 
 

U privitku dostavljamo Nacrt zaključka o ispravku tehničke pogreške u Odluci o donošenju 
IV. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara. 
 
         Predlažemo da razmotrite Nacrt zaključka o ispravku tehničke pogreške u Odluci o 
donošenju IV. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara, da ga utvrdite u 
predloženom tekstu i proslijedite Gradskom vijeću na razmatranje i odlučivanje. 
 
        PROČELNIK 
      Ivica Markovinović, dipl. ing. geologije  
 
  



 
 

 
                         

             
                     REPUBLIKA HRVATSKA 
         BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
         G R A D  B J E L O V A R  
                         GRADSKO VIJEĆE  

N A C R T 
 

Na temelju članka 31. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada 
Bjelovara", 2/13, 1/18 i 2/20) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na ___ sjednici održanoj dana ____ 
2020. donijelo je 

ZAKLJUČAK 

o ispravku tehničke pogreške u Odluci o donošenju IV. Izmjene i dopune Generalnog 

urbanističkog plana Grada Bjelovara 

 
I 

(1) U Odluci o donošenju IV. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada 
Bjelovara (''Službeni glasnik Grada Bjelovara'', broj 6/20), ispravlja se tehnička pogreška u glavi II. 
ODREDBE ZA PROVOĐENJE u članku 32. kojim je izmijenjen članak 72. stavak 2. točka 1. 
Generalnog urbanističkog plana (''Službeni glasnik Grada Bjelovara'', broj 7/04, 3/09, 6/12, 6/18 i 
8/18-pročišćeni tekst) tako da se u dodanoj novoj podtočki „e“ oznaka ''MG3'' zamjenjuje oznakom 
''MG5'', a iz razloga navedenog u stavku 2. i 3. ove točke. 

(2) U postupku javne rasprave, na Prijedlog plana prihvaćena je primjedba fizičke osobe 
sadržana u Izviješću o javnoj raspravi, objavljeno na oglasnoj ploči, na mrežnim stranicama nositelja 
izrade te u informacijskom sustavu. 

(3) Tehničkom pogreškom, u članku 32. Odluke o donošenju IV. Izmjene i dopune 
Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara, kojim je izmijenjen članak 72. stavak 2. točka 1. 
Generalnog urbanističkog plana, dodana nova podtočka „e“ koja sadrži oznaku ''MG3'', umjesto 
oznake '' MG5'' koju je trebala sadržavati. 

 

II 
Pročišćeni tekst Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara, 

sadržavat će ispravak naveden u točki I stavku 1 ovog Zaključka.  

 

III 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u ''Službenom glasniku 

Grada Bjelovara''. 

 

IV 
Ovaj Zaključak dostavlja se na znanje Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i 

državne imovine, Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije i 
Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara. 
 

Klasa: 350-02/20-01/21 
Urbroj: 2103/01-02-20-11 
Bjelovar, 15.9.2020. 

PREDSJEDNIK 
GRADSKOG VIJEĆA 

Ante Topalović, univ. bacc. oec. 
 

  



 
 

 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 
Tijekom javne rasprave na Prijedlog IV. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana 

Grada Bjelovara, fizička osoba (u nastavku: podnositelj zahtjeva) dostavila je 25. svibnja 2020. 
godine primjedbu Klasa: 350-02/20-01/09, Urbroj: 15-20-1 u smislu da člankom 72. GUP-a treba 
omogućiti izgradnju na većoj udaljenosti od regulacijskog pravca na građevnim česticama veličine 
700 m2. . 
 

Primjedba je u javnoj raspravi usvojena na način da je stručni izrađivač prihvatio dopuniti članak 72. 
GUP-a i uskladiti ga sa člankom 54. GUP-a.  
 

Podnositelju zahtjeva sukladno članku 106. Zakona o prostornom uređenju odgovoreno je da se 
njegova primjedba prihvaća i da se članak 72. stavak 2. točka 1. dopunjuje novom točkom e) koja 
glasi :  

''e) na građevnoj čestici većoj od 700 m2 unutar područja stambene izgradnje (način 

gradnje SG1-SG5) i područja mješovite gradnje (MG5'). 

 
Usvojena primjedba, sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju je sastavni dio 
objavljenog Izvješća o javnoj raspravi. 
 
Izmjenom su usklađeni članci 72. i 54. GUP-a.  
 
Nakon objave Odluke o donošenju IV. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada 
Bjelovara (''Službeni glasnik Grada Bjelovara'', broj 6/20), podnositelj zahtjeva čija je primjedba  
prihvaćena u postupku javne rasprave o prijedloga Plana, uočio je pogrešku te o njoj obavijestio 
nositelja izrade (UO za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara). 
 
Utvrđeno je da je stručni izrađivač napravio propust, te da članak 32. Odluke o donošenju IV. izmjene 
i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara (''Službeni glasnik Grada Bjelovara'', broj 
6/20) kojim je izmijenjen članak 72. stavak 2. točka 1. Generalnog urbanističkog plana umjesto 
oznake ''MG5'' sadrži oznaku''MG3''. 
 
Slijedom iznijetog, a kako je pogrešku potrebno ispraviti, pripremili smo Nacrt zaključka kao 

u tekstu. 

Predlažemo  Gradonačelniku da razmotri Nacrt zaključka o ispravku tehničke pogreške u 

Odluci o donošenju IV. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara, 

da utvrdi Prijedlog zaključka kao u tekstu nacrta i uputi ga na razmatranje i donošenje 

Gradskom vijeću.  

 
         PROČELNIK 
                                                                                  Ivica Markovinović, dipl. ing. geologije  
 
 


