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Na temelju članaka 109. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 

153/13.) i članka 19. točke 4. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01., 

3/03., 1A/05., 8/05., 2/09., 9/09., 13/09., 9/13 i 11/13.-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada 

Osijeka na 14. sjednici održanoj 12. veljače 2015. godine, donijelo je 

 

 

 

 

O D L U K U 

 
o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 

Urbanističkog plana uređenja  

„Prostor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku - Donji grad“ 

 

 

 

 

I.       TEMELJNE ODREDBE 
 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom donose se Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Prostor Sveučilišta 

J.J. Strossmayera u Osijeku - Donji grad“ (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4/03., 12/10. i 

9/13.).  

 

 

Članak 2. 

 

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Prostor Sveučilišta J.J. Strossmayera u 

Osijeku - Donji grad“ sadržane su u elaboratu pod nazivom: Izmjene i dopune Urbanističkog 

plana uređenja „Prostor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku - Donji grad“ (broj plana: 

34/2014). 

 

Elaborat iz prethodnog stavka izradio je Jurcon projekt d.o.o. iz Zagreba. 

 

 

Članak 3. 

 

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Prostor Sveučilišta J.J. Strossmayera u 

Osijeku - Donji grad“ sadrže tekstualni i grafički dio, te obvezne priloge kako slijedi:  

 

A. TEKSTUALNI DIO sadrži Odredbe za provedbu prostornog plana 

 

B. GRAFIČKI DIO sadrži kartografske prikaze: 

 

1.         KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 

2.         PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA 

            2.A.     PROMET 

            2.B.     TELEKOMUNIKACIJE 

2.C.     ENERGETSKI SUSTAV – PLINOOPSKRBA I TOPLOVODNA MREŽA 
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            2.D.     ENERGETSKI SUSTAV – ELEKTROOPSKRBA I JAVNA RASVJETA 

            2.E.      VODNOGOSPODARSKI SUSTAV – VODOOPSKRBA 

            2.F.      VODNOGOSPODARSKI SUSTAV – ODVODNJA OTPADNIH VODA 

             

3.         UVJETI KORIŠTENJA, UREÐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA 

3.A.     PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA I POSEBNIH 

OGRANIČENJA U KORIŠTENJU 

 

4.         NAČIN I UVJETI GRADNJE 

4.A.     OBLICI KORIŠTENJA I UVJETI GRADNJE 

4.B.     UVJETI GRADNJE – REGULACIJSKI PRAVCI I POVRŠINE ZA 

GRADNJU 

 

C. OBVEZNI PRILOZI sadrže Obrazloženje i Sažetak za javnost 

 

 

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE 

 

Članak 4. 

 

Članak 4. mijenja se i glasi: 

„Za područje obuhvaćeno Planom određuje se sljedeća namjena površina: 

 mješovita    (M) 

 javna i društvena 

- socijalna    (D2) 

- visoko učilište   (D6) 

- kultura    (D7) 

 gospodarska 

- poslovna    (K) 

- pretežito uslužna  (K1) 

 športsko-rekreacijska 

- športski tereni   (R1) 

- športska dvorana  (R4) 

 javne zelene površine   

- javni park   (Z1) 

- igralište    (Z2) 

 zaštitne zelene površine  (Z) 

 visoko raslinje 

 prometne površine  

 površine infrastrukturnih sustava 

- trafostanica   (IS)“ 

 

Članak 5. 

 

Dodaje se članak 6a. i glasi: 

 

„Članak 6a. 

 

 

Na površinama mješovite namjene (M) mogu se graditi i uređivati prostori za: 
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• višenamjenske zgrade s više namjena: 

o stambena 

o javna i društvena 

o športsko-rekreacijska 

o gospodarska – tihe i čiste djelatnosti gospodarske namjene 

• javne i društvene zgrade 

• gospodarske građevine 

o proizvodne (zanatske) 

o poslovne zgrade (uredske, uslužne, trgovačke, servisne) 

o ugostiteljsko–turističke građevine 

• športsko–rekreacijske građevine 

• pomoćne zgrade u funkciji stambene zgrade 

• javne i zaštitne zelene površine 

• garaže (podzemne i/ili nadzemne). 

Korisna (neto) površina građevina trgovačke namjene i dijelova građevina trgovačke namjene 

u višenamjenskim zgradama ne može biti veća od:  

 3000 m
2
 za trgovine 

 500 m
2
 za skladišta.“ 

 

 

Članak 6. 

 

U članku 7. točki 2. oznaka „D5“ zamjenjuje se oznakom „D6“.  

U istoj točki iza riječi „ugostiteljski“ dodaju se riječi „i slični prateći“, a riječi „u funkciji 

fakulteta i za potrebe studenata“, brišu se. 

 

 

Članak 7. 

 

U članku 8. točki 1. iza riječi „ugostiteljski“ dodaju se riječi „i slični prateći“, a riječi „u sklopu 

kojih je obvezno osigurati prostor za poštanske i bankarske usluge“, brišu se. 

U točki 2. riječi „s više od 30 % neto površine namijenjene uslužnim sadržajima“, brišu se.  

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

„Na površinama za gradnju br. 11 i br. 18 moguće je u okviru poslovne namjene (K) i 

mješovite namjene (M) graditi podzemne i/ili nadzemne garaže.“ 

 

 

Članak 8. 

 

Članak 9., briše se. 

 

Članak 9. 

 

U članku 10. točki 1. riječi „izuzev nogometa“, brišu se, a iza riječi „športove“ dodaju se riječi 

„i pratećih sadržaja“. 

U točki 2. iza riječi „trgovačkih“ briše se veznik „i“ i dodaje zarez, te se iza riječi 

„ugostiteljskih“ dodaju riječi „i sličnih pratećih“. 
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Članak 10. 

 

U članku 12. stavku 1. točki 2. iza riječi „stajališta“ dodaju se riječi „i slično.“. 

 

Članak 11. 

 

U članku 13.  u stavcima 1., 2. i 5. oznaka „D5“ zamjenjuje se oznakom „D6“ te se ispred nje 

dodaje oznaka „M“.   

U stavku 1. zagrada i riječi „osim trgovine motornim vozilima i motociklima“, brišu se. 

U stavku 2. točka 8. briše se, dosadašnja točka 9. postaje točka 8. iza koje se dodaje nova točka 

9. koja glasi: „ i slično.“ 

Stavak 4. briše se. 

U stavku 5. iza oznake „D5“ dodaje se oznaka „K“ , oznake „T1, T4 i K4“ brišu se, a iza riječi 

„kantina“ briše se točka i dodaju riječi „i slično.“  

U stavku 6. riječi „ne može“ zamjenjuju se riječima „ne bi trebala“.  

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 4. i 5. 

 

Članak 12. 

 

U članak 14. riječi 'GRAÐEVNE ČESTICE' zamjenjuju se riječima 'POVRŠINE ZA 

GRADNJU'.  

 

Članak 13. 

 

U članku 15. oznaka „T4“, briše se. 

 

Članak 14. 

 

Članak 17. mijenja se i glasi:  

„Gospodarske djelatnosti se kao prateće planiraju u okviru drugih namjena, u skladu s člankom 

6., 7. i 10. ove Odluke i kartografskim prikazom br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA 

POVRŠINA.“ 

 

Članak 15. 

 

U članku 19. oznaka „D5“ zamjenjuje se oznakom „D6“. 

 

 

Članak 16. 

 

U članku 20. stavku 2. riječ „površinu“ zamjenjuje se riječju „površine“, a oznaka „D5“ 

zamjenjuje se oznakom „D6“.  

Stavak 3. briše se. 

 

Članak 17. 

 

U članku 21. stavak 1. riječi 'GRAÐEVNE ČESTICE' zamjenjuju se riječima 'POVRŠINE ZA 

GRADNJU'.  

Stavak 2. briše se. 
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Članak 18. 

 

Članak 22. mijenja se i glasi: 

„Priključak građevne čestice na javnoprometnu površinu moguće je ostvariti preko planirane 

javne pješačke i/ili parkirališne površine, odnosno biciklističke staze u najvećoj širini od 6 

metara.“ 

 

Članak 19. 

 

U članku 23. stavci 2., 3. i 4. brišu se. 

 

 

Članak 20. 

 

Članak 24. mijenja se i glasi: 

„Koeficijenti izgrađenosti (kig), broj etaža građevina (E) i visina građevina (V) su sljedeći: 

BROJ 

POVRŠINE 

ZA 

GRADNJU 

Kig max Kig min. 
Emax 

(nadzemno) 
Emin ZELENILO NAPOMENE 

* OSTALI  

UVJETI 

1 0,61 0,46 - - U skladu s 

planom šireg 

područja 

  

2 0,70 0,51 Po+P+4K+Pk P+4K Postojeće REKONSTR. 

POSTOJEĆE 

GRAÐEVINE 

 

U skladu s 

planom šireg 

područja 

NOVA 

GRADNJA 

4 Post. 0,83 Po+P+1K+Pk P+1K Postojeće   

5 Post. 0,84 Po+P+1K+Pk P+1K Postojeće   

6 0,8 0,65 Po+PK+Pk P Postojeće   

7 0,8 0,70 
Po+P+3K+Pk P+3K Postojeće POSTOJEĆA 

GRAÐEVINA 

 

8 0,8 0,71 Po+P+1K+Pk P+1K Postojeće   

8a 0,8 0,71 Po+P+1K+Pk P+1K Postojeće   

8b 0,8 0,71 Po+P+1K+Pk P+1K Postojeće   

9 0,8  - - U skladu s 

planom šireg 

područja 

  

10 0,8 0,70 

Po+P+4K+Pk P+1 U skladu s 

planom šireg 

područja 

- Obavezni 

pješački 

koridor 

kroz/preko 

kompleksa u 

smjeru S-

J(čl. 33.) 

Po+P+6K 

 

P+1 U skladu s 

planom šireg 

područja 

- 

11 0,8  Po+P+3K+Pk P+3K U skladu s 

planom šireg 

područja 

  

12 Post. 0,84 Po+P+1K+Pk P+1K Postojeće   

13 0,70 0,54 Po+P+2K+Pk P+2K 

Postojeće REKONSTR. 

POSTOJEĆE 

GRAÐEVINE 
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U skladu s 

planom šireg 

područja 

NOVA 

GRADNJA 

 

14 Post. 1,00 Po+P+Pk P Postojeće   

15 0,70 0,56 Po+P+2K+Pk P+2K 

Postojeće REKONSTR. 

POSTOJEĆE 

GRAÐEVINE 

 

U skladu s 

planom šireg 

područja 

NOVA 

GRADNJA 

 

16 Post. 0,82 Po+P+1K+Pk P+1K Postojeće   

17 1,00 0,91 Po+P+Pk P Postojeće   

18 0,8. 0,80 Po+P+4K+Pk P+4K U skladu s 

planom šireg 

područja 

 Obavezni 

pješački 

prolazi 

19 

0,8  

Po+P+4K+Pk - U skladu s 

planom šireg 

područja 

-  

Po+P+6K+Pk - U skladu s 

planom šireg 

područja 

-  

20 0,8  Po+P+3K+Pk P+3K U skladu s 

planom šireg 

područja 

  

21 0,8  Po+P+1K+Pk P U skladu s 

planom šireg 

područja 

  

22 1,00  P+Pk P    

23 1,00  P+Pk P    

24 1,00  P+Pk P    

 

 * Navedeni „ostali uvjeti“ označeni su na kartografskom prikazu br. 2. PROMETNA, 

ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA/2.A. PROMET 

kig – KOEFICIJENT IZGRAÐENOSTI 

(odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i 

ukupne površine građevne čestice) 

Emin - najmanji dozvoljeni broj etaža građevine 

Emax - najveći dozvoljeni broj etaža građevine“ 

 

 

Članak 21. 

 

Članak 25. briše se.  

 

Članak 22. 

 

Članak 26. briše se. 

 

Članak 23. 

 

U članku 27. riječ „Obvezni“ zamjenjuje se riječju „Mogući“. Iza riječi „građevina“ dodaju se 

riječi „su orijentacijski i“. 

Dodaje se rečenica „Osim navedenih, mogući su i drugi kolni i pješački prolazi.“. 
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Članak 24. 

 

Članak 28. mijenja se i glasi: 

 

„Sve podrumske etaže građevina ili dijelovi podrumskih etaža mogu se graditi i koristiti kao 

građevine za zaštitu stanovništva od ratnih opasnosti.“ 

 

 

Članak 25. 

 

Iza članka 28. dodaje se naslov i članak 29a. koji glase:  

 

„4.1. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH  GRAÐEVINA 

 

Članak 29a. 

 

Stambene građevine su stambene zgrade (višestambene) i višenamjenske zgrade s više namjena 

(stambena, javna i društvena, športsko-rekreacijska, gospodarska – tihe i čiste djelatnosti 

gospodarske namjene) koje su smještene u okviru površina mješovite namjene (M). 

 

Korisna (neto) površina građevina trgovačke namjene i dijelova građevina trgovačke namjene 

u višenamjenskim zgradama iz stavka 1. ovog članka ne može biti veća od:  

 3000 m
2
 za trgovine 

 500 m
2
 za skladišta  “ 

 

 

Članak 26. 

 

Iza članka 30. dodaju se novi naslov „4.1.1. VIŠENAMJENSKE ZGRADE S VIŠE 

NAMJENA“ i članci 30a. do 30e. s pripadajućim podnaslovima koji glase: 

 

„4.1.1. VIŠENAMJENSKE ZGRADE S VIŠE NAMJENA 

 

Oblik i veličina građevne čestice 

 
Članak 30a. 

 

Višenamjenska zgrada s više namjena je građevina s više namjena. Pretežita namjena 

višenamjenske zgrade je ona namjena koja ima najveći udio u građevinskoj (bruto) površini 

građevine. Višenamjenske zgrade grade se sukladno uvjetima za pretežitu namjenu građevine. 

 

U višenamjenskoj zgradi s više namjena mogu se nalaziti sljedeće namjene:  

 stambena 

 javna i društvena 

 športsko-rekreacijska 

 gospodarska – tihe i čiste djelatnosti gospodarske namjene 

 

Komunikacijski prostori za pristup stanovima moraju biti potpuno odvojeni od prostora za 

pristup ostalim namjenama. 
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Na građevnoj čestici višenamjenske zgrade s više namjena ne mogu se graditi pomoćne 

građevine s prostorima za rad, spremišta, nadstrešnice i druge pomoćne prostorije. 

 

Na građevnoj čestici višenamjenske zgrade s više namjena dozvoljava se gradnja garažnih 

građevina istovremeno sa gradnjom višenamjenske zgrade s više namjena.  

 

Najmanja površina građevne čestice za višenamjenske zgrade s više namjena iznosi 700 m
2
.  

 

 

Veličina i površina građevine 

 

Članak 30b. 

 

Koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice za višenamjenske zgrade s više namjena iznosi 

najviše 0,5.  

 

Koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice za višenamjenske zgrade s više namjena iznosi 

najviše 2,5. 

 

Koeficijent iskorištenosti (Kis) može se uvećati za vrijednost podzemnih etaža ukoliko se 

podzemne etaže koriste za smještaj vozila unutar objekta. 

 

Najveći broj nadzemnih etaža iznosi 6. 

 

Broj podrumskih etaža nije ograničen. 

 

Najveća visina građevina iznosi 20,0 m. 

 

 

Smještaj građevine na građevnoj čestici 

 

Članak 30c. 

 

Građevine se smještaju na građevnoj čestici u skladu s uvjetima utvrđenim prostornim planom 

šireg područja. 

 

 

Uređenje građevne čestice 

 

Članak 30d. 

 

 

Ozelenjeni dio građevne čestice mora biti hortikulturno uređen i dostupan za održavanje.  

 

Odvodnja se mora riješiti na vlastitu građevnu česticu.“ 

 

 



IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 'PROSTOR SVEUČILIŠTA J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU - DONJI GRAD' 

VELJAČA, 2015.                       10 

Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i 

infrastrukturu 

Članak 30e. 

 

Do svake građevne čestice potrebno je osigurati kolni pristup s prometnice najmanje širine 5,5 

m. Pristup ne može biti duži od 50 m.  

 

Dozvoljava se najviše dva kolna ulaza na građevnu česticu. 

 

 

Sve prometne površine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da na njima nema 

zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovnika. 

 

Vatrogasni pristupi i prilazi osiguravaju se sukladno posebnom propisu.  

 

Priključivanje građevina na komunalnu infrastrukturu (vodovod, kanalizacija, plinska, 

toplovodna, elektroenergetska i telefonska mreža) obavlja se na način propisan od nadležnog 

komunalnog tijela, odnosno pravne osobe.“ 

 

 

Članak 27. 

 

Dodaje se naslov i članak 31a. koji glase: 

 

„4.1.2. VIŠESTAMBENE ZGRADE  

Članak 31a. 

 

Za gradnju višestambenih zgrada primjenjuju se odredbe kojima su utvrđeni uvjeti za gradnju 

višenamjenskih zgrada s više namjena, iz točke 4.1.1. ove Odluke.“ 

 

 

 

Članak 28. 

 

U članku 33. stavci 2. i 3. brišu se. 

 

Članak 29. 

 

U članku 34. riječi „nadležne Županijske uprave za ceste“ zamjenjuju se riječima „nadležnog 

upravnog tijela“. 

 

Članak 30. 

 

Članak 35. briše se. 

 

Članak 31. 

 

Članak 37. briše se.  
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Članak 32. 

 

Članak 41. mijenja se i glasi: 

„Planom se određuje gradnja površina i građevina za promet u mirovanju i određuju se 

normativi i načini za zadovoljenje potreba. 

 

Normativi potrebnog broja parkirališnih ili garažnih mjesta ovise o namjeni i tipu građevine te 

o postignutom i očekivanom stupnju motorizacije u planskom razdoblju. U građevinsku (bruto) 

površinu za izračun potrebnog broja PM ne uračunavaju se garaže, jednonamjenska skloništa u 

građevini i pomoćne zgrade na građevnoj čestici. 

 

Planom je utvrđena obveza gradnje parkirališnih mjesta uz pojedine sadržaje prema sljedećim 

normativima: 

 

Namjena Tip građevine 
Normativ 1: 

PM/1000 m² 
Normativ 2: 

S
ta

n
o
v
an

je
 

Višenamjenske zgrade 

 
Višestambene zgrade 

 

 

 

 

1 PM/1 stan 

 

 

Ja
v
n
e 

i 
d
ru

št
v
en

e 
n

am
je

n
e 

Uprava  

Domovi za stare i druge socijalne 

ustanove 

Ambulante, poliklinike, domovi zdravlja  

Bolnice i klinike  

Predškolske ustanove 

Osnovne i srednje škole 

Fakulteti 

Instituti 

Kina, kazališta, dvorane za javne skupove 

Muzeji, galerije 

Biblioteke  

Vjerske zgrade 

18 

5 

25 

18 

18 

10 

12 

10 

15 

12 

8 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Š
p
o
rt

 
i 

re
k
re

ac
ij

a 

Otvorene športske građevine bez 

gledališta (igralište, borilište i sl.) 

Športske zgrade bez gledališta 

Športske zgrade i igrališta s gledalištem 

5 

 

15 

10 
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G
o
sp

o
d
ar

sk
a 

Proizvodne građevine 

Uredi i kancelarije  

Banke, agencije, poslovnice 

Robne kuće, supermarketi, trgovački 

centri (prodajni dio) 

Ostale trgovine, tržnice  

Autoservisi, autopraonica 

Skladišta i veleprodaje 

Restorani, kavane 

Caffe barovi, disco klubovi i sl. 

Hoteli i moteli* 

Samački hoteli i pansioni* 

14 

18 

30 

30 

 

30 

30 

10 

35 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O
st

al
a Ostale zgrade 9  

* Potreban broj parkirališnih mjesta utvrđuje se prema kategorizaciji objekata. 

Za  višenamjenske zgrade potrebni broj parkirališnih mjesta je ukupan zbroj svih pojedinačnih 

namjena. 

 

Iskazane potrebe za površinama za promet u mirovanju izračunate primjenom normativa i 

kriterija zadovoljavaju se: 

 na vlastitoj građevnoj čestici 

 na javnoj površini uz kolnik u širini regulacijskog pravca građevne čestice, uz uvjet da 

između parkirnog mjesta i pročelja građevine ostane dovoljeno mjesta za pješački i 

biciklistički promet 

 iznimno na izgrađenim slobodnim javnim parkiralištima ili u javnim garažama ili 

onima koji se istovremeno grade koje u odnosu na građevinu čije potrebe servisiraju 

nisu udaljene više od 100 m. 

 

Javna parkirališta i garaže mogu se graditi veličine primjerene kapacitetu okolne cestovne 

mreže ili cestovna mreža mora biti rekonstruirana prema kapacitetu građevine za promet u 

mirovanju.  

 

Dimenzije javnih parkirališnih mjesta na otvorenom ili u garaži ne mogu biti manja od 2,50 × 

5,00 m za okomito i koso parkiranje, odnosno 2,50 × 6,00 m za uzdužno parkiranje. 

 

Na javnim parkiralištima, od ukupnog broja parkirališnih mjesta najmanje 5% mora biti 

osigurano za vozila osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. 

 

Unutar površina za izgradnju parkirališta prikazanog na kartografskim prikazima br. 1 i 2A, 

moguće je graditi parkirališta, kolne i pješačke površine, zelene površine te postavljati urbanu 

opremu  i sl. 

 

Površine parkirališta prikazanog na kartografskim prikazima br. 1 i 2A, kao i pristupe javnom 

parkingu moguće je, unutar utvrđene površine prometne namjene, projektnom dokumentacijom 

definirati racionalnije od prikazanih na kartografskim prikazima br. 1 i 2A.“ 
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Članak 33. 

 

U članku 42. riječ „građevine“ u prvoj rečenici zamjenjuje se riječima „svih građevina“. 

 

 

Članak 34. 

 

Članak 42a. briše se. 

 

 

Članak 35. 

 

U članku 43. riječi „Mogući kolni prilazi“ zamjenjuju se riječima „Smjerovi mogućih kolnih 

prilaza“, a iza riječi „garažne objekte“ dodaju se riječi „ili u podzemne etaže garaža“. 

 

 

Članak 36. 

 

U članku 44. iza riječi „garažne objekte“ dodaju se riječi „ili u podzemne etaže garaža“. 

 

 

Članak 37. 

 

U članku 46. riječi „invalidske automobile“ zamjenjuju se riječima „automobile osoba s 

invaliditetom i smanjene pokretljivosti.“ 

 

 

Članak 38. 

 

U članku 47. stavku 1. riječi „5 trgova“ zamjenjuju se riječju „trgovi“. 

U  točki 1. riječ „moraju“ zamjenjuje se riječju „trebaju“.  

U istoj točki iza riječi „popločene“ dodaju se riječi „ili obrađene na drugi način“, a riječi „te 

mjesta drugačije tretiranih provedenim urbanističko-arhitektonskim natječajima“ zamjenjuju se 

riječima „površina ostalog zelenila, fontana, urbane opreme i slično.“.  

Točke 2., 3. i 4. brišu se. 

 

 

Članak 39. 

 

Članak 48. briše se. 

 

 

Članak 40. 

 

Članak 50. mijenja se i glasi: 

 

„Denivelirani prijelaz na centralnoj transverzalnoj cesti (spoj Vukovarske ulice i Ulice cara 

Hadrijana) omogućit će neometane pješačke tokove uzduž glavne pješačke osi (središnje 

šetnice) te osigurati višu razinu usluge predmetne prometnice. 
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Točna lokacija prijelaza iz prethodnog stavka ovog članka odredit će se temeljem projektne 

dokumentacije.“ 

 

Članak 41. 

 

U članku 52. stavku 1. iza riječi „ili u nogostup“ točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi 

„na javnim i ostalim površinama.“. U istom stavku rečenica „Ako to nije moguće tada u 

koridor predviđen za infrastrukturne građevine.“, briše se. 

 

Članak 42. 

 

U članku 53. stavku 2. riječ „izvedbenim“ briše se, a iza riječi „projektom“ stavlja se točka. 

Ostatak rečenice koji glasi „komunalnih objekata, te projektno-tehničkom dokumentacijom 

svakog korisnika.“, briše se. 

 

Članak 43. 

 

U članku 54. stavak 2. mijenja se i glasi: 

 

„Planirani razmještaj vodova vidljiv na kartografskom prikazu br. 2. PROMETNA, ULIČNA I 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA / 2.C. ENERGETSKI SUSTAV - 

PLINOOPSKRBA I TOPLOVODNA MREŽA je orijentacijski, a definirat će se u sklopu 

projektne dokumentacije uz zadržavanje osnovne koncepcije planiranog rješenja i odnosa s 

ostalom infrastrukturom.“ 

 

Članak 44. 

 

U članku 55. stavku 1. iza riječi u zagradi dodaju se riječi „ili ostalih površina.“.  

Stavak 2. briše se. 

 

Članak 45. 

 

U članku 56. stavku 2. ispred oznake za kut „45°“ dodaje se kratica „cca“. 

 

Članak 46. 

Članak 58. briše se. 

 

Članak 47. 

 

U članku 61. stavku 1. podstavku 1. ispred riječi „veličina građevne čestice“ dodaje se riječ 

„Minimalna“.  

Riječi „s dužom stranicom postavljenom usporedo sa stranicom budućih građevina“, brišu se. 

Riječi „potrebna građevna čestica“ zamjenjuju se riječima „potrebna minimalna građevna 

čestica“.  

Ispred oznake površine „10x10 m“ dodaje se riječ „minimalno“. 
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Članak 48. 

 

U članku 63. riječi „2.E. ELEKTROOPSKRBA I JAVNA RASVJETA“ zamjenjuju se 

riječima „ 2.D. ENERGETSKI SUSTAV - ELEKTROOPSKRBA I JAVNA RASVJETA“. 

 

 

Članak 49. 

 

U člancima 64. do 67. riječ „vrelovodne“ zamjenjuje se riječju „toplovodne“, a riječ 

„vrelovod“ zamjenjuje se riječju „toplovod“, u odgovarajućem padežu, a u članku 67. riječi 

„2.G. VRELOVODNA MREŽA“ zamjenjuju se riječima „2.C. ENERGETSKI SUSTAV - 

PLINOOPSKRBA I TOPLOVODNA MREŽA“. 

 

 

Članak 50. 

 

U članku 68.  u stavku 2. riječi „2.C. Vodoopskrba i orijentacijski  je,“ zamjenjuju se riječima 

„/ 2.E. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - VODOOPSKRBA je orijentacijski“. 

Stavak 3. briše se. 

 

Članak 51. 

 

U članku 69. stavak 2. briše se. 

 

Članak 52. 

 

Članak 74. mijenja se i glasi:  

„Prilikom projektiranja i građenja komunalnih vodnih građevina javne vodoopskrbe, kao i 

priključenje postojećih i budućih građevina unutar prostora Sveučilišta na komunalne vodne 

građevine javne vodoopskrbe, treba se pridržavati svih važećih zakona i propisa iz područja 

vodoopskrbe kao i ostale zakonske regulative koja se odnosi na ovu problematiku. Pri tome 

treba: 

izbor tipa i materijala uređaja i opreme vodoopskrbnog sustava izvršiti uz suglasnost javnog 

Isporučitelja vodne usluge, vodeći računa o jednostavnosti, sigurnosti, fleksibilnosti i 

dugotrajnosti u eksploataciji, te praćenju u ponašanju od strane stručnih službi  Isporučitelja i 

drugih stručnih institucija, ne zanemarujući i potrebu ujednačavanja odgovarajućih uređaja i 

opreme vodoopskrbnog sustava radi kvalitetnog održavanja.“ 

  

Članak 53. 

 

U članku 76. u stavku stavak 2. riječi „/2.D. ODVODNJA, i“ zamjenjuju se riječima „/ 2.F. 

VODNOGOSPODARSKI SUSTAV – ODVODNJA OTPADNIH VODA“. 

 

Članak 54. 

 

U članku 79. stavku 1. iza riječi „nepovratni ventil“ dodaje se zarez, riječ „ili“ briše se, a iza 

riječi „precrpne postaje“ dodaju se riječi „ili na neki drugi način“. 

U stavku 2. riječ „odvodnje“, briše se. 
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Članak 55. 

 

Članak 80. mijenja se i glasi:  

„Iznad vodova nije dozvoljena bilo kakva izgradnja osim prometnih i infrastrukturnih 

građevina.“ 

 

Članak 56. 

 

Članak 81. mijenja se i glasi:  

„Projektiranje i građenje komunalnih vodnih građevina javne vodoopskrbe i odvodnje, kao i 

priključenje postojećih i budućih građevina unutar prostora Sveučilišta na komunalne vodne 

građevine javne vodoopskrbe i odvodnje treba izvoditi prema uvjetima javnog isporučitelja 

vodne usluge.“ 

 

Članak 57. 

 

Članak 82. briše se. 

 

Članak 58. 

 

Članak 83. briše se. 

 

Članak 59. 

 

U članku 86. riječi „sukladno natječajnim urbanističko-arhitektonskim rješenjima ili“, brišu se. 

 

Članak 60. 

 

U članku 87. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

„Uklanjanje vrijedne dendroflore omogućeno je u slučaju izgradnje, bolesti biljke, ili opasnosti 

za korisnike prostora u obuhvatu.“ 

 

 

Članak 61. 

 

Članak 89. mijenja se i glasi: 

„Područje obuhvata ovog Plana u cijelosti je registrirana arheološka zona 'Mursa, Pristanište i 

V.I. Meštrovića', upisana u Registar kulturnih dobara RH pod brojem Z-6380.“ 

 

 

Članak 62. 

 

U članku 90. u stavku 2. riječi „3.A. PODRUČJE PRIMJENE POSEBNIH MJERA 

UREÐENJA I ZAŠTITE“ zamjenjuju se riječima „/3.A. PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH 

UVJETA KORIŠTENJA I POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU“. 
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Članak 63. 

 

U članku 92. stavku 3. tekst „članka 47. stavka 1. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 

(„Narodne novine“ br. 69/99.)“ zamjenjuje se tekstom „propisa kojima je uređeno područje 

zaštite i očuvanju kulturnih dobara“, a tekst „Pravilnika o arheološkim istraživanjima 

(„Narodne novine“ br. 102/10.)“ zamjenjuje se tekstom „propisa o arheološkim 

istraživanjima“. 

 

Članak 64. 

 

Članak 93. briše se. 

 

Članak 65. 

 

Članak 97. briše se. 

 

Članak 66. 

 

Članak 98. briše se. 

 

Članak 67. 

 

U članku 100. stavku 1. iza riječi „na susjedne građevine“ dodaju se riječi „potrebno je 

elaboratom zaštite od požara dokazati projektirani“. Iza riječi „međusobni razmak građevina“ 

stavlja se točka, a tekst stavka 1. iza točke, briše se. 

Stavci 2. i 3., brišu se.  

 

Članak 68. 

 

U članku 101. riječi „sljedećim uvjetima i“, brišu se, a umjesto dvotočke stavlja se točka. 

Podstavci 1. do 12. brišu se. 

 

Članak 69. 

 

Članak 102. briše se. 

 

Članak 70. 

 

U članku 102a. riječ „osobito“ briše se, a umjesto dvotočke stavlja se točka. 

Točke 1. do 7. brišu se. 

 

Članak 71. 

 

Članak 103. briše se. 

 

Članak 72. 

 

Članak 104. briše se. 
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Članak 73. 

 

U članku 104a. tekst „Osim natječaja definiranih člankom 103. sukladno obvezama iz GUP-a 

grada Osijeka”, briše se. 

 

Članak 74. 

 

Članak 105. briše se. 

 

Članak 75. 

 

Dodaju se članci 107a. i 107b. koji glase:  

 

„Članak 107a. 

 

Do konačnog uređenja i izgradnje svih javih površina, trgova, pješačkih površina, šetnica i sl. 

koje su utvrđene UPU-om, omogućiti izgradnju prijelaznih, privremenih, etapnih ili 

djelomičnih rješenja tih površina; za navedene površine zbog izgradnje prijelaznih, 

privremenih, etapnih ili djelomičnih rješenja tih površina nije potrebno provoditi urbanističke 

ili arhitektonske natječaje. 

 

Članak 107b. 

 

Do izgradnje konačnih rješenja svih vrsta i objekata infrastrukture (prometne, vodoopskrbe i 

odvodnje, elekro i energetske infrastrukture, telekomunikacijske, plinoopskrbe i sl. ) koje su 

utvrđene UPU-om, omogućiti izgradnju prijelaznih, privremenih, etapnih ili djelomičnih 

rješenja infrastrukture.“ 
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III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 76. 

 

Do sada važeći kartografski prikazi Plana u cijelosti se zamjenjuju novim kartografskim 

prikazima.  

 

Članak 77. 

 

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Prostor Sveučilišta J.J. Strossmayera u 

Osijeku - Donji grad“ u izrađene su u 8 (osam) izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća 

Grada Osijeka i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Osijeka. 

 

Jedan izvornik Izmjena i dopuna Plana čuva se u arhivi Grada Osijeka. 

Uvid u elaborat Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Prostor Sveučilišta J.J. 

Strossmayera u Osijeku - Donji grad“ može se obaviti na stranici Grada Osijeka www.osijek.hr 

i prostorijama upravnih tijela Grada Osijeka zaduženih za prostorno uređenje, urbanizam i 

graditeljstvo. 

 

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Prostor Sveučilišta J.J. Strossmayera u 

Osijeku - Donji grad“ s Odlukom o donošenju, nakon objave u Službenom glasniku Grada 

Osijeka dostaviti će se Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i 

gradnje Grada Osijeka, Osječko-baranjskoj županiji Upravnom odjelu za prostorno uređenje, 

graditeljstvo i zaštitu okoliša, JU Zavodu za prostorno uređenje Osječko baranjske županije, 

Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Upravi za prostorno uređenje i Jurcon projektu 

d.o.o. Zagreb. 

 

Članak 78. 

 

Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Osijeka. 

 

Klasa:  350-03/14-01/1 

Urbroj: 2158/01-05-01/3-15- 

Osijek, 12. veljače 2015.  
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  Gradskog vijeća: 
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