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D)  POPIS PROPISA I STRUČNIH PODLOGA, NA KOJIMA SE 

TEMELJE PROSTORNO PLANSKA RJEŠENJA 

• Zakon o prostornom uređenju i gradnji  
Narodne novine 76/07, 38/09 
   

• Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom 
planiranju i uređivanju prostora – redakcijski pročišćeni tekst 
Narodne novine 29/83, 36/85 i 42/86   
   

• Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim 
pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova 
Narodne novine 106/98, 39/04, 45/04, 163/04   
    

• Prostorni plan Osječko – baranjske županije 
• Izmjene i dopune GUP-a Osijeka  
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E)  ZAHTJEVI IZ ČLANKA 79. ZAKONA O PROSTORNOM 
UREĐENJU I GRADNJI 

 
Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo, prilikom pokretanja izrade Izmjene i dopune 
Urbanističkog plana uređenja ''Prostor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku-Donji grad'', 
(a prema Zakonu o Prostornom uređenju i gradnji, Narodne novine br. 76/07), zatražio je 03. 
listopada 2007. godine posebne zahtjeve od sljedećih tijela i osoba: 
 
- Tele 2 d.o.o., Zagreb 
- HT Hrvatske telekomunikacije d.d., Osijek 
- HEP Proizvodnja d.o.o., Osijek 
- Hrvatska agencija za telekomunikacije, Zagreb 
- HEP Toplinarstvo, d.o.o. 
- HEP Plin d.o.o. 
- HEP Distribucija d.o.o. 
- Vodovod-Osijek d.o.o., PJ Gradski vodovod 
- Vodovod-Osijek d.o.o. PJ Kanalizacija 
- GPP Osijek d.o.o. 
- Ministarstvo kulture Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Osijeku 
- Uprava za ceste, Osječko-baranjske županije 
 
Prijedlog je stigao od GPP-Osijek i naknadno od HEP Operator distribucijskog sustava 
d.o.o., Osijek. 
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F)  SAŽETAK ZA JAVNOST 
 
Urbanistički plan uređenja "Prostor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku – Donji Grad" 
donešen je 2003. godine ("Službeni glasnik"Grada Osijeka, br.4/2003.). 
Urbanističkim planom uređenja obuhvaćen je kompleks bivše vojarne "Drava" i obodne ulice, 
ukupne površine 25,99 ha. 
 
Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Osijeka ("Službeni glasnik" Grada 
Osijeka br. 5/06) utvrđena je potreba izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
"Prostora Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku – Donji Grad". 
 
Urbanistički plan je izrađen na temelju "Programa obnove i razvitka Sveučilišta J.J. 
Strossmayera u Osijeku do 2010. godine", Stručnog zadatka sadržanog u Pozivnom pismu 
za prikupljanje ponuda, te važećeg Generalnog urbanističkog plana "Osijek 2015." i njegovim 
izmjenama i dopunama. 

Primopredaja prostora bivše vojarne „Drava“ izvršena je 16. listopada 2006. godine, kada 
Sveučilište J.J. Strossmayera postaje vlasnik predmetnog područja.  
 
Nakon kompletnog uvida u stanje postojećih zgrada, te analize postojećih i Planom utvrđenih 
mogućnosti smještaja planiranih sveučilišnih sadržaja, te uz uvažavanje povećanih potreba 
za znanstveno – nastavnim prostorima (u odnosu na "Program obnove i razvitka Sveučilišta 
J.J. Strossmayera u Osijeku do 2010. godine" i procjenjivane potrebe pri izradi Plana 2002.-
3. godine), pokazalo se neophodnim pristupanje Izmjenama i dopunama  Urbanističkog 
plana uređenja "Prostor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku – Donji Grad". 
 
Izmjene i dopune se, sukladno navedenom, uglavnom odnose na: 
 

 Prenamjenu postojećih i planiranih građevina u javnu i društvenu namjenu, 
odnosno namjenu koja omogućava gradnju sveučilišnih sadržaja sukladno 
aktualnim programima: 

 
1. Na planiranoj građevnoj čestici br 4, postojeća građevina planirana za zdravstvenu  

namjenu prenamjenjuje se u namjenu visokoučilište, odnosno prema sadašnjim 
potrebama sveučilišta za prostore umjetničke akademije. 

 
2. Na planiranoj građevnoj čestici br 5, postojeća građevina planirana za administrativnu  

namjenu prenamjenjuje se u namjenu visokoučilište, odnosno prema sadašnjim 
potrebama sveučilišta za prostore umjetničke akademije. 

 
3. Na planiranoj građevnoj čestici br 6, postojeća građevina planirana za pretežito 

uslužnu namjenu prenamjenjuje se u namjenu visokoučilište, odnosno prema 
sadašnjim potrebama sveučilišta za prostore studentskog zbora. 

 
4. Na planiranoj građevnoj čestici br 7, postojeća i planirana građevina planirana za 

kulturu (sveučilišna knjižnica)  prenamjenjuje se na način da se postojeća građevina 
prenamjenjuje u namjenu visokoučilište, a planirani aneks ukida i prenamjenjuje u 
pješačke površine. 
Vezano za navedenu izmjenu, planirani kolno – pješački pristup planiranoj građevini 
prenamjenjuje se u pješačke površine. 

 
5. Na planiranoj građevnoj čestici br 8, postojeća građevina planirana za pretežito 

uslužnu namjenu prenamjenjuje se u namjenu visokoučilište, odnosno prema 
sadašnjim potrebama sveučilišta za prostore umjetničke akademije. 
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6. Na planiranoj građevnoj čestici br 9, planirana građevina namjene kultura predviđena 

za planirani kongresni centar prenamjenjuje se za prostore sveučilišne knjižnice 
(namjena kultura se zadržava) .  
Navedena izmjena izrađuje se sukladno dogovorima Grada Osijeka i uprave 
Sveučilišta, a sukladno zahtjevima sveučilišta za većim površinama za gradnju 
sveučilišne knjižnice, te činjenici da je u Detaljnom planu uređenja prostora «Luka – 
Donji grad» u Osijeku (Službeni glasnik broj 2. od 6. veljače 2009.) na  građevnoj 
čestici oznake D7 – 1- javna i društvena namjena -  kultura,  omogućena gradnja 
koncertno – kongresne dvorane i/ili knjižnice. 

 
7. Na planiranoj građevnoj čestici br 12, postojeća građevina planirana za pretežito 

uslužnu namjenu prenamjenjuje se u namjenu visokoučilište, odnosno prema 
sadašnjim potrebama sveučilišta za prostore učiteljskog fakulteta. 

 
8. Na planiranoj građevnoj čestici br 13, postojeća građevina i planirani aneks planirani 

za hotel prenamjenjuju se u namjenu visokoučilište, odnosno prema sadašnjim 
potrebama sveučilišta za prostore elektrotehničkog fakulteta. 

 
9. Na planiranoj građevnoj čestici br 14, postojeća građevina planirana za hotel  

prenamjenjuje se u namjenu visokoučilište odnosno prema sadašnjim potrebama 
sveučilišta za prostore i Ureda za znanost  ili sl.. 

 
10. Na planiranoj građevnoj čestici br 15, postojeća građevina i planirani aneks planirani 

za hotel prenamjenjuju se u namjenu visokoučilište, odnosno prema sadašnjim 
potrebama sveučilišta za prostore učiteljskog  fakulteta 

 
11. Na planiranoj građevnoj čestici br 16, postojeća građevina planirana za upravnu  

namjenu prenamjenjuje se u namjenu visokoučilište, odnosno prema sadašnjim 
potrebama sveučilišta za prostore medicinskog fakulteta 

 
1. Na planiranoj građevnoj čestici br 17, postojeća građevina planirana za pretežito 

trgovačku  namjenu  prenamjenjuje se u namjenu kultura, odnosno prema sadašnjim 
potrebama sveučilišta za scenski prostor. 

 
 U pismenom posebnom zahtjevu od 15.06.2007, GPP Osijek iskazao je svoje 

zahtjeve o izmjenama i dopunama, a vezano za izmještanje planiranih 
autobusnih i tramvajskih stajališta, te se mijenja sljedeće: 

 
1. U ul. Cara Hadrijana planirano tramvajsko stajalište  planira se istočnije (na mjestu 

postojeće tramvajskog stajališta). 
 
2. U Svačićevoj ulici se planiraju 2 autobusna stajališta: 

 
 na sjevernom dijelu Svačićeve ulice „dvostruko autobusno stajalište“, 

odnosno stajalište za moguće zaustavljanje 2 autobusa istovremeno, 
 na južnom dijelu Svačićeve ulice autobusno stajalište za zaustavljanje 1 

autobusa 
 
Tekstualni dio Plana u podnaslovu 3.5.1. Telekomunikacijska mreža mijenja se na način da 
se tablica br. 8. ''Broj priključaka na telekomunikacijsku mrežu'' briše, a prva rečenica prvog 
stavka prilagođava se promjeni. 
 
Razlog izbacivanja tablica br. 8. je promjena sadržaja u samoj tablici, a ujedno da se ne 
ograničava broj priključaka na telekomunikacijsku mrežu za pojedine sadržaje i ukupno. 
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 Izmjene i dopune, osim gore navedenog, obuhvaćaju i usklađivanje Odredbi 

za provođenje sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 
76/07), te važećom prostorno –planskom dokumentacijom (GUP, PPUG). 

 
1. Radi usklađenja s Izmjenama i dopunama GUP-a Osijeka kartografski prikaz 2A 

Prometi i tekstualni dio plana mijenjaju se  u sljedećim segmentima: 
 

- uređenje križanja Vukovarske ulice i Ulice P. Svačića, za koje je utvrđena veća 
mogućnost vrste uređenja u skladu s prometnim potrebama (križanje u razini, 
kružni tok, denivelacija), 

- usklađenje s normativima za parkiranje iz GUP-a, 
- usklađenje normativa za širinu biciklističke staze iz GUP-a, kao i planiranom 

trasom biciklističke staze u Vukovarskoj ulici i njen spoj na planiranu biciklističku 
stazu u Ulici P. Svačića. 

 
2. Radi usklađenja s Izmjenama i dopunama GUP-a Osijeka kartografski prikaz 

2.C- Vodoopskrba i tekstualni dio plana mijenja se na sljedeći način: 
 

- Vod u Ulici Matije Gupca, istočni dio, briše se. 
- Vodovi označeni na kartografskom prikazu kao „postojeći vod koji se rekonstruira“ 

mijenjaju se u „postojeći vod“. 
- U tekstualnom dijelu plana i odredbama za provođenje mijenjaju se dijelovi vezani 

za rješenje infrastrukture kod izvedbe denivelacije raskrižja Vukovarske i 
Svačićeve ulice, s obzirom da se odustalo od planirane denivelacije. 

 
3. Radi usklađenja s Izmjenama i dopunama GUP-a Osijeka, kartografski prikaz 

2.D. Odvodnja i tekstualni dio plana mijenja se na sljedeći način: 
 

- vodovi Ulice P. Svačića i Vukovarske ulice uz raskrižje spomenutih ulica umjesto 
u kategoriji postojeći vod koji se ukida prelaze u kategoriju postojeći vod, 

- planirani vod uz raskrižje Vukovarske ulice s Ulicom P. Svačića trasiran prema 
sjeveru se ukida, 

- mijenja se položaj voda Ulice P. Svačića uz raskrižje s Vukovarskom ulicom, 
- u tekstualnom dijelu plana i odredbama za provođenje mijenjaju se dijelovi vezani 

za rješenje infrastrukture kod izvedbe denivelacije raskrižja Vukovarske i 
Svačićeve ulice, s obzirom da se odustalo od planirane denivelacije. 

 
4. Radi usklađenja s Izmjenama i dopunama GUP-a Osijeka kartografski prikaz 2F 

Plinoopksrba, mijenja se na sljedeći način: 
 

- GUP-om je planiran distribucijski plinovod u koridoru Vukovarske ulice (sjeverna 
strana) i s njega priključak na interni razvod unutar prostora Sveučilišta J.J. 
Strossmayera. 
Ovaj planirani plinovod nalazi se unutar obuhvata UPU-a ''Prostor sveučilišta J.J. 
Strossmayera'', a nema ga na postojećem rješenju plinoopskrbe UPU-a. 
 
Ovaj vod se nalazi i u GUP-u i u Izmjenama i dopunama GUP-a. 

 
 Izmjene i dopune, osim navedenog, obuhvaćaju i sljedeće izmjene 

infrastrukture: 
 

1. Izmjene i dopune u području elektroenergetike obuhvaćaju izmjene tekstualnog 
dijela Plana i Odredbi za provođenje u smislu usklađenja sa Zakonom o prostornom 
uređenju i gradnju, usklađivanjem planirane mreže s predviđenom prenamjenom 
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građevina, te prilagođavanja izgradnje elektroenergetske mreže i elektroopskrbe u 
fazama izgradnje građevina unutar obuhvata UPU-a, te izmjene kartografskog 
prikaza 2.E. u smislu objedinjavanja koridora elektroenergetskih vodova 10(20) kV i 
0,4 kV u jedinstveni elektroenergetski koridor umjesto posebnih koridora za KB 
10(20) kV i koridora KB 0,4 kV. 

 
Navedene izmjene posljedica su i zahtjeva iz dopisa HEP-Operator distribucijskog 
sustava d.o.o.; Elektroslavonija; Služba za razvoj i investicije, dne 13. kolovoz 2009., 
dopis pod brojem: 400800401-6702/09 MČ. 

 
2. Za potrebe priključenja planiranih građevina unutar obuhvata plana, a radi 

omogućavanja etapnosti izgradnje u skladu sa sadašnjim mijenja se kartografski 
prikaz 2.F. Plinoopskrba na način da se docrtava novi vod plinoopskrbe unutar kč.br. 
6660/5 k.o. Osijek. 

 
3. Radi omogućavanja etapnosti izgradnje mijenja se kartografski prikaz 2.C. 

Vodoopskrba, sukladno zahtjevu Vodovoda Osijek, d.o.o. Navedeno uključuje 
promjenu položaja pojedinih planiranih vodova te docrtavanje novih. 

 
4. Radi omogućavanja etapnosti izgradnje mijenja se kartografski prikaz 2.D. Odvodnja, 

sukladno zahtjevu Vodovoda Osijek, d.o.o. Također se nadopunjuju Odredbe za 
provođenje u dijelu kojim se omogućava fleksibilnije pozicioniranje vodova. 

 
5. Izgradnja vrelovodne mreže nije na cijeloj duljini izvedena po planiranim trasama 

već postoje odstupanja. Zbog toga Izmjene i dopune obuhvaćaju usklađivanje 
planirane i izgrađene vrelovodne mreže na kartografskom prikazu 2.G. Vrelovodna 
mreža. 

 
6. Izgradnja kabelske telekomunikacijske mreže (s optičkim kabelima) pratila je 

potrebe novih sadržaja ali nije na svim dijelovima izgrađena na planiranim trasama. 
Stoga ove Izmjene i dopune obuhvaćaju usklađenje planirane i izgrađene 
telekomunikacijske mreže na kartografskom prikazu br. 2.B. Telekomunikacije. 

 
7. Vezano za izmjene infrastrukture i zahtjeve tijela s javnim ovlastima, a radi 

jednoznačnijeg definiranja postojećih i planiranih infrastrukturnih građevina, u 
poprečne presjeke prikazane na kartografskom prikazu 2A docrtava se položaj 
postojećih i planiranih vodova. 

 

Izmjene i dopune izrađuju se u tekstualnom dijelu Plana, Odredbama za provođenje i na 
kartografskim prikazima. 

S obzirom da je urbanistička koncepcija izrađena sukladno "Programu obnove i razvitka 
Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku do 2010. godine", Stručnog zadatka sadržanog u 
Pozivnom pismu za prikupljanje ponuda, te važećeg Generalnog urbanističkog plana "Osijek 
2015." i njegovim izmjenama i dopunama, ovim Izmjenama i dopunama ne mijenjaju se 
poglavlja 1. POLAZIŠTA i 2. CILJEVI, kako bi se zadržale tadašnje analize i planske 
smjernice, a povećane potrebe za znanstveno – nastavnim prostorima Sveučilišta J.J. 
Strossmayera u Osijeku ugrađene su u poglavlja 3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA, 
počevši od novog poglavlja 3.1.4. unutar kojeg su obrazložene izmjene namjene planiranih 
sadržaja. 
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G)  IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ I JAVNOJ RASPRAVI 
 
G1) IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ RASPRAVI 
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      REPUBLIKA  HRVATSKA 
             OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA  
 

 

Nositelj  izrade  Plana :     

GRAD OSIJEK 
GRADSKO POGLAVARSTVO 
Kuhaćeva 9,OSIJEK 

 

 

 

Stručni  izrađivač  Plana : 

ZAVOD  ZA  PROSTORNO 
PLANIRANJE d.d., OSIJEK 
Vijenac Paje Kolarića 5A, Osijek 

 

 

 
 

PRETHODNA RASPRAVA 
 

u tijeku izrade Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
„ Prostor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku - Donji grad“ 

( Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4/03.) 
 

__________________________________________________________________________                     

IZVJEŠĆE   O  PRETHODNOJ  RASPRAVI 
___________________________________________________________________________ 
 

    U svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka, te usuglašavanja interesa lokalne 
zajednice i gospodarstva, o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i 
oblikovanje prostora u obuhvatu prostornog plana  Nositelj izrade (Povjerenica Vlade RH u 
Gradu Osijeku ) proveo je prethodnu raspravu u tijeku izrade Nacrta prijedloga Izmjena i 
dopuna Urbanističkog plana uređenja „ Prostor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku - 
Donji grad“ ( Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4/03.), koja je  održana 30. listopada 2007. 
s početkom u 10.00 sati u Velikoj  vijećnici Gradskog  poglavarstva  Grada Osijeka, Kuhačeva 
9, Osijek. 

 
 
 

Klasa:   350-01/07-01/17 
Urbroj: 2158/01-11-07- 
Osijek, 30. listopada 2007. godine 
  

 
 
 
                                       Osijek,  listopad  2007. god 
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__________________________________________________________________________                             
 

 

IZVJEŠĆE   O  PRETHODNOJ  RASPRAVI 
 

U TIJEKU IZRADE NACRTA PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA 
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 

„ PROSTOR SVEUČILIŠTA J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU - DONJI GRAD“ 
( Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4/03.) 

 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 
• Objava  prethodne rasprave u  « Glasu Slavonije» i u „ Slavonskom DOMU“ od                     

19. listopada 2007. godine, u tijeku izrade Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja „ Prostor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku - Donji 
grad“ ( Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4/03.), koja je  održana 30. listopada 2007. s 
početkom u 10.00 sati u Velikoj  vijećnici Gradskog  poglavarstva  Grada Osijeka, 
Kuhačeva 9, Osijek. 

 
• Posebne obavijesti o prethodnoj raspravi i popis prisutnih 
 
• Zapisnik  s  prethodne rasprave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasa:   350-01/07-01/17 
Urbroj: 2158/01-11-07- 
Osijek, 30. listopada 2007. godine 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

____________________________________________________________________________                         
                                       Osijek,  listopad  2007. godine 
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POSEBNA  OBAVIJEST  O  JAVNOJ RASPRAVI ( pozivi ) DOSTAVLJENA  JE:   
 
 
 
- Ured državne uprave u Osječko -baranjskoj  županiji, Služba  za  prostorno  uređenje, 

zaštitu  okoliša, graditeljstvo i  imovinsko - pravne poslove 
  
- ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA  PROSTORNO  UREĐENJE 
 
- ZAVOD  ZA  PROSTORNO PLANIRANJE d.d. OSIJEK 
 
- MINISTARSTVO KULTURE, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE , 

KONZERVATORSKI  ODJEL  U OSIJEKU 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD OSIJEK 
POVJERENICA VLADE RH 
 U GRADU OSIJEKU 
 
Klasa:   350-01/07-01/17 
Urbroj: 2158/01-11-07- 
Osijek, 17. listopada2007. godine 
   
 
Sukladno članku 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ br. 
76/07.) i članku 86., stavak 2. i članku 87.  Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01. i 129/05.) Povjerenica Vlade RH u 
Gradu Osijeku, kao Nositelj izrade objavljuje  
 
 
 

PRETHODNU  RASPRAVU 
 
 

u tijeku izrade Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja  

                    „ Prostor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku - Donji grad“ 
( Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4/03.) 

 
 

1. U svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka, te usuglašavanja interesa lokalne 
zajednice i gospodarstva, o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje 
i oblikovanje prostora u obuhvatu prostornog plana Povjerenica Vlade RH u Gradu 
Osijeku, kao Nositelj izrade provodi prethodnu raspravu u tijeku izrade Nacrta prijedloga 
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „ Prostor Sveučilišta J.J. Strossmayera u 
Osijeku - Donji grad“ ( Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4/03.). 
 

 2. Prethodna rasprava održati će se 30. listopada 2007. s početkom u 10.00 sati u Velikoj  
vijećnici Gradskog  poglavarstva  Grada Osijeka, Kuhačeva 9, Osijek. 
 

3. Uz objavu u dnevnom  tisku obavijest o prethodnoj raspravi  bit će posebno dostavljena 
nadležnim tijelima i osobama iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji 
(„Narodne novine“ br. 76/07.). 
 
 
 
                             
                                                                                           Povjerenica Vlade RH 
                                                                                                  u Gradu Osijeku 
 
                                                                                                           Danijela Lovoković 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
 OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
 
              GRAD OSIJEK 
            Upravni odjel za urbanizam, 
            graditeljstvo i zaštitu okoliša 
 
Klasa:   350-01/07-01/17 
Urbroj: 2158/01-05-01/2-07- 
Osijek, 17. listopada2007. godine 
 
                                                                                         SLUŽBA MARKETINGA 
                                                                                                     - ovdje- 
  
 
 
PREDMET:  Zamolba 
 
 

                               Molimo Vas da u  „Glasu Slavonije“  i  u „ Slavonskom DOMU“ od 19. 
listopada 2007. godine (petak) objavite tekst Prethodne rasprave u tijeku izrade Nacrta 
prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „ Prostor Sveučilišta J.J. 
Strossmayera u Osijeku - Donji grad“ ( Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4/03.), a koji vam 
dostavljamo  u prilogu. 

 
 

 Unaprijed  zahvaljujemo, 
 

 
 

                                                        
 

                                                                       
voditelj  Odsjeka :                                                                    v.d. pročelnika: 

 
Branka Andraši, dipl.ing.arh.                                                  Aleksandra Čulin, dipl.ing.građ. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
            

GRAD OSIJEK 
Upravni odjel za urbanizam, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša 

 
 

Kuhačeva 9, Osijek 
 
Klasa:      350-01/06-01/-- 
Ur. broj:  2158/01-05-01/9-07- 
Osijek,     30. listopada 2007. godine 
 
 
PREDMET:  Urbanistički plan uređenja „Prostor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku 

– Donji grad“ 
  Zapisnik sa prethodne rasprave održane 30. listopada 2007. godine 
 
 
mjesto   : Velika vijećnica Gradskog poglavarstva 
     Kuhačeva 9, Osijek 
vrijeme  : 10.05 – 11.00 sati 
nazočni :  popis nazočnih nalazi se u privitku Zapisnika 
 
 
                     Na početku prethodne rasprave prisutne je pozdravila gđa. Aleksandra Čulin, 
dipl.ing.građ., v.d. pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, 
te prepustila riječ izrađivaču izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Prostor 
Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“, Zavodu za prostorno planiranje d.d. 
Osijek.  

Predstavnica stručnog izrađivača plana  Sandra Horvat, dipl.ing.arh., upoznala je 
prisutne s činjenicom da se u izmjeni i dopuni  ovoga plana radi o prenamjeni 10 postojećih 
objekata. Izmjena plana radi se na zahtjev Sveučilišta, sve se prenamjenjuje u javnu i 
društvenu namjenu (objekti Sveučilišta i kulture). Na grafičkom prilogu koji je podijeljen 
prisutnima prezentirane su izmjene ( iz koje u koju namjenu). Napomenula je da se 
infrastruktura ne mijenja, namjeravana prenamjena ne iziskuje izmjene planirane 
infrastrukture. Naglasila je još da su 9 od 10 objekata koji se prenamjenjuju zaštićeno 
kulturno dobro, te da je zbog toga važno očitovanje Ministarstva kulture, Konzervatorskog 
odjela u Osijeku. 
Gosp. Emert , ispred Sveučilišta dodatno je pojasnio zahtjeve Sveučilišta J.J. Strossmayera u 
Osijeku. Svoj zahtjev za izmjenu UPU-a, u smislu prenamjene pojedinih objekata planiranih 
za gradske sadržaje, uputili su Gradu Osijeku 7. studenog 2006. godine. Jedan dio objekata 
potrebno je prenamijeniti za potrebe Umjetničke akademije (u objektima uz Svačićevu ulicu, 
nastava na Akademiji već funkcionira). Potrebno je osigurati prostor za rad Odjela za 
biologiju i kemiju (u postojećoj zgradi planom namijenjenoj za dio sveučilišne biblioteke), a 
na platou iza postojeće zgrade (ta najzapadnija uz Hadrijanovu ulicu) planira se izgradnja 
biblioteke. Upoznao je prisutne sa željenim prenamjenama i iznio dinamički plan izgradnje. 
Ide se u izgradnju Poljoprivrednog fakulteta, završena su arheološka iskapanja, zatim će se 
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graditi Građevinski fakultet. U trećoj fazi realizacije izgradnje na prostoru Sveučilišta gradit 
će se sportska dvorana i kongresni centar. Sveučilište je potpisalo Ugovor o kreditiranju sa 
Slavonskom bankom (na 10 godina, 414 mil. kuna).  
Gđa. Sandra Horvat još je napomenula da je izgradnja kuća za doktorante (realizacija kojih 
je stavljena u pitanje zbog slabog interesa za ostanak i rad u Osijeku) predviđena u parkovnoj 
površini u jugoistočnom dijelu obuhvata UPU-a na kojoj su predviđena arheološka iskapanja, 
pa postoji mogućnost moguće nalaze izložiti „in situ“. 
Gosp. Emert, upozorio je da postoji još niz objekata bivše vojske koje je potrebno rušiti. 
Između ostalih, za rušenje je planom predviđen i postojeći objekt restorana koji će do 
daljnjega biti u funkciji studentske menze, dok se ne izgradi novi, na mjestu određenom 
planom. 
Gosp. Radunović upozorio je da u novom Zakonu o prostornom uređenju i gradnji nema 
odredbe kojom se omogućuje rekonstrukcija objekata  koji su suprotni namjeni iz plana. U 
odredbama izmjena i dopuna plana nije to potrebno posebno pisati (zadržavanje restorana i 
njegova rekonstrukcija), već će se raditi o održavanju objekta. 
Gđa. Ivana Sudić, dipl.ing.arh., ispred Konzervatorskog odjela, rekla je da što se tiče 
zaštićenih objekata unutar kompleksa Sveučilišta, da se isključivo radi o zaštiti vizura sa 
Hadrijanove ulice. Što se tiče nadograđivanja u dvorišnom dijelu, važno je da visinom nova 
izgradnja ne premašuje ulične visine postojećih objekata.  
Gđa. Sandra Horvat izrazila je sumnju da je sveučilišna knjižnica predviđena veće visine, no 
nakon provjere na mjerodavnom grafičkom prilogu plana ustanovljeno je da se radi o visini 
P+3, koja nije veća od visine ulične zgrade (Po+P+3), a osim toga, budući kubus visine 20 m 
biti će od postojećeg objekta odmaknut 10-ak metara. 
Gosp. Radunovića zanimalo je izrađuje li se ova izmjena plana po novom Zakonu, postoji li 
Odluka Gradskog vijeća o tome. 
Gđa. Andraši odgovorila je da su obavljene konzultacije sa MZOPU-om, konkretno sa gđom. 
Josipom Blažević, koja je upoznata sa činjenicom da je izrada planova pokrenuta prema 
Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Osijeka, da zbog specifične 
političke situacije nije bilo moguće do 1. listopada o.g. objaviti javnu raspravu u proceduri 
donošenja tekućih planova, te je rečeno da se procedura donošenja nastavi po novom Zakonu. 
Gđa. Jasna Gorupić  (u čijem je dvorištu TS)   postavila je pitanje o mogućnosti izmiještanja 
postojeće TS iz privatnog dvorišta sjeverno od Hadrijanove ulice na lokaciju južnije, unutar 
granica obuhvata UPU-a.  
Konstatirano je da nitko iz HEP-a nije prisutan na raspravi. 
Gđa. Sudić složila se da TS predstavljaju opći problem, nalaze se posvuda po gradu 
neprimjereno locirane. Također, veliki problem predstavljaju i ormarići za plin (postavljanje 
velikih u žuto obojanih ormarića), često puta se radi o bespravnom postavljanju – može li se 
nešto riješiti planskom dokumentacijom?  
Gđa. Jasna Gorupić   pitala je do kada se može nešto poduzeti u smislu izmiještanja TS.  
Gđa. Andraši rekla je da je sve do kraja trajanja javne rasprave moguće nešto poduzeti. 
Usput je upozorila da bez suglasnosti Sveučilišta kao vlasništva zemljišta unutar obuhvata 
Izmjene i dopune UPU-a ne mogu ništa. 
Gosp. . Emert, rekao je da oni imaju dobru volju izaći u susret stanarima kojima TS u 
dvorištu predstavlja problem, no mišljenja su da struka treba reći svoje – može li se i koje su 
mogućnosti. 
Gđa. Sandra Horvat predložila je rješenja da se jednoj od planiranih TS unutar obuhvata 
plana poveća kapacitet kako bi mogla preuzeti ulogu sporne TS. 
Gđa. Andraši rekla je da bi bilo poželjno organizirati sastanak s HEP-om prije javne 
rasprave.  
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Na kraju prethodne rasprave zaključeno je da u svakom slučaju treba prvo izvršiti arheološka 
iskapanja, pa tek onda provoditi natječaje za izgradnju objekata (ušteda u novcu i vremenu). 
Gđa. Sudić naglasila je veliku važnost  Murse,i dodala da  u gradu Osijeku nema ništa 
važnije od tih iskopina. Vojska je veliki dio i uništila no ovome što je ostalo sačuvano 
potrebno je posvetiti dužnu pozornost. 
 
Time je prethodna rasprava i završena. 
 
 
 
 
 
                                                                                         Odgovorna osoba za provođenje  
                                                                                                   Prethodne rasprave 

                                                                        v.d. pročelnika: 
    

                                                                      Aleksandra Čulin, dipl.ing.građ.          
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G2) IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI 
 
 

NACRTA PRIJEDLOGA  
IZMJENA I DOPUNA 

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 
PROSTOR „SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU 

- DONJI GRAD“ 

 
 

Nositelj izrade Plana  : Grad Osijek, UO za urbanizam i graditeljstvo      
      Kuhačeva 9, Osijek 
 
Stručni izrađivač Plana  :   „Zavod za prostornon planiranje“ d.d. Osijek, 
                                                 Vijenac P. Kolarića 5 a 
 
 

 
IZVJEŠĆE  O  JAVNOJ RASPRAVI 

 
 
 
 
     JAVNA RASPRAVA   trajala je od 16. lipnja do 30. lipnja 2010. godine 

- javno izlaganje održano je 28. lipnja 2010. u 11.00 sati 
      u Velikoj vijećnici Grada Osijeka, Kuhačeva 9  

 
 

• Objava o javnoj raspravi uz Prijedlog Izmjena i dopuna UPU „Prostor Sveučilišta J. J. 
Strossmayera u Osijeku- Donji grad“ 

• Popis pozvanih i pozivi za javnu raspravu  
• Popis prisutnih 
• Pismene primjedbe, prijedlozi i očitovanja na Prijedlog  Izmjena i dopuna UPU 

„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku- Donji grad“, sa odgovorima o 
prihvaćanju, i obrazloženjem o ne prihvaćanju ili djelomičnom prihvaćanju 

• Zapisnik s javne rasprave  
 
 

       Klasa  :     350-01/07-01/17 
Ur. broj  :  2158/01-05-01/08-10-68 
 
 

Osijek, studenog  2010. godine 
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         REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA 

 
GRAD OSIJEK 
Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo 

   F. Kuhača 9, Osijek 
 

 
Klasa:    350-01/07-01/17 
Urbroj:   2158/01-05-01/08-10-62 
Osijek,  08. 06. 2010. godine 

 
Temeljem članka 86. stavka 1. i 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne 
novine“ br. 76/07 i 38/09.), članka 44. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka 
br. 6/01., 3/03., 1A/05., 8/05., 2/09., 9/09. i 13/09.), Programa mjera za unapređenje stanja u 
prostoru Grada Osijeka za razdoblje 2006. – 2010. godine (Službeni glasnik Grada Osijeka 
broj 5/06)  i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“,(Klasa:  350-01/07-
01/17; Urbroj: 2158/01-02-10-60) od 08. lipnja 2010. godine, Upravni odjel za urbanizam i 
graditeljstvo Grada Osijeka 
 

Objavljuje 
 

16. lipnja 2010. godine početak, 
                                              a  30. lipnja 2010. godine završetak 

 
JAVNE RASPRAVE 

 O PRIJEDLOGU 
IZMJENA I DOPUNA 

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
„PROSTOR SVEUČILIŠTA 

J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU – DONJI GRAD“ 

 
 

Za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osobe osiguran je  j a v n i   u v i d   u 
izloženi Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. 
Strossmayera u Osijeku – Donji grad“, u zgradi  Grada Osijeka, Kuhačeva 9, svaki radni dan, 
od 8.00 do 14.00 sati. Na javni uvid izloženi su tekstualni i grafički prilozi Plana, te sažetak za 
javnost. 
 
Za vrijeme trajanja javne rasprave organizira se  j a v n o   i z l a g a n j e  (za građanstvo, 
udruge građana, Gradsku četvrt Donji grad) i stručna rasprava (s predstavnicima nadležnih 
državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba s 
javnim ovlastima i ostalih stručnih tijela) s obrazloženjem Prijedloga Izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“ u  
Velikoj vijećnici Grada Osijeka, Kuhačeva 9, Osijek, koje će se održati 28. lipnja 2010. 
godine (ponedjeljak) u 11.00 sati. 
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Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo Grada Osijeka po potrebi će pružati dodatno 
tumačenje izloženog Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  „Prostor 
Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“,  unutar uredovnog vremena: radnim 
danom od 8.00 do 14.00 sati. 
   
  Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“, mogu se za vrijeme 
trajanja javne rasprave : 
• upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Izmjena i 
dopuna Urbanističkog plana uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji 
grad“; 
• predati u pismenom obliku putem urudžbenog zapisnika ili poštom, zaključno sa danom 
30. lipnja 2010. godine, Upravnom odjelu za urbanizam i graditeljstvo Grada Osijeka, 
Kuhačeva 9, Osijek 
• dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja. 
 
Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se uzeti u 
obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 
 
Pozivaju se svi zainteresirani da se uključe u javnu raspravu. 
 
 
                                                                                          
 
 
 
 
                                                                                                                                                                   
 
                                                                  PROČELNICA 
 
                                                             Branka Andraši, dipl.ing.arh. 
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POSEBNA OBAVIJEST O  JAVNOJ RASPRAVI  ( pozivi )  DOSTAVLJENA JE : 

 
  -      ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE d.d., Osijek 
- OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA, Zavod za prostorno uređenje 
- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel 

u Osijeku 
- GRAD OSIJEK, Upravni odjel za društvene djelatnosti 
- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Osijek 
- RH MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA 

OSJEČKO –BARANJSKA, Inspekcija zaštite od požara,eksploziva i vatrogastva 
- OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, 

graditeljstvo i zaštitu okoliša 
- GRAD OSIJEK, Upravni odjel za komunalno stambeno gospodarstvo i promet, Odsjek 

za promet 
- GRAD OSIJEK, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja 
- HEP – PROIZVODNJA d.o.o. 
- HEP- TOPLINARSTVO d.o.o. 
- HEP – PLIN d.o.o. 
- HEP – DISTRIBUCIJA  d.o.o., DP „Elektroslavonija“ Osijek 
- HEP- PRIJENOS d.o.o. Prijenosno područije Osijek, Odjel za održavanje, Odsjek za 

DV 
- "VODOVOD - OSIJEK" d.o.o., PJ   Kanalizacija 
- "VODOVOD - OSIJEK" d.o.o., PJ   Gradski vodovod 
- UPRAVA ZA CESTE OSJEČKO BARANJSKE-ŽUPANIJE, Osijek 
- SVEUČILIŠTA  J. J. STROSSMAYERA  U OSIJEKU 

  -       OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA, GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD 
         Vijeće GČ 
- GPP Osijek, Gradski prijevoz putnika d.o.o. 

  -       HT HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d., TK CENTAR OSIJEK 
- HRVATSKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE, ZAGREB 
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   REPUBLIKA HRVATSKA 

 OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD OSIJEK 

Upravni odjel za urbanizam   
             i  graditeljstvo 
 
             Kuhačeva 9, Osijek 
 
Klasa:   350-01/07-01/17 
Urbroj: 2158/01-05-01/08-10-61 
Osijek,  04. lipnja  2010. godine                                

                                                                                                   
                                                                   ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE d.d. 
                                                                                   Vijenac Paje Kolarića 5A 
                                                                                                   Osijek 

 
                                                             

PREDMET:     Posebna obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna                         
                         Urbanističkog plana uređenja „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u   
                         Osijeku – Donji grad“,  
  
 
        Sukladno članku 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( „Narodne novine“ broj 
76/07. i 38/09.), Grad Osijek- Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo, dostavlja Vam 
posebnu obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“.  
 

      Javna rasprava sastoji se od javnog uvida  i javnog izlaganja. 
 
        J a v n i   u v i d  u Prijedlog plana počinje 16. lipnja 2010. a završava 30. lipnja 2010. 
godine. Plan je izložen u prostorijama Grada Osijeka, Kuhačeva 9, svaki radni dan od 8.00 do 
14.00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički prilozi Plana, kao i sažetak za 
javnost. 
 
        J a v n o   i z l a g a nj e  o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“ u postupku javne rasprave 
održat će se  28. lipnja 2010. godine (ponedjeljak) u 11.00 sati za građanstvo i udruge 
građana, Mjesne odbore, Gradsku četvrt Donji grad, predstavnike nadležnih državnih tijela i 
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i 
ostala stručna tijela u Velikoj vijećnici Grada Osijeka, Kuhačeva 9 u Osijeku. 
 
  Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja    
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“, mogu se za vrijeme trajanja 
javne rasprave: 
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- upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – 
Donji grad“,  
 

- predati u pismenom obliku putem urudžbenog zapisnika ili poštom, zaključno sa 
danom 30. lipnja 2010. godine Upravnom odjelu za urbanizam i graditeljstvo Grada Osijeka, 
Kuhačeva 9, Osijek 
 

 -  dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja 
 
        Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se 
uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 
 
        Pozivamo Vas da se uključite u javnu raspravu. 
 
 
 
        S poštovanjem,  
 
 
 
 
             
       
                                                                                                     PROČELNICA: 
 
 
                                                                                        Branka Andraši dipl. ing. arh.                                      
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   REPUBLIKA HRVATSKA 

 OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD OSIJEK 

Upravni odjel za urbanizam   
             i  graditeljstvo 
 
             Kuhačeva 9, Osijek 
 
Klasa:   350-01/07-01/17 
Urbroj: 2158/01-05-01/08-10-61 
Osijek,  04. lipnja  2010. godine                                

                                                                                                   
                    OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA 

                GRAD OSIJEK 
                                GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD 

                                                                                                  Vijeće GČ 
                                                                                               Trg bana J. Jelačića 25  

                                OSIJEK 
                                                             

PREDMET:     Posebna obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna                         
                         Urbanističkog plana uređenja „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u   
                         Osijeku – Donji grad“,  
  
 
        Sukladno članku 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( „Narodne novine“ broj 
76/07. i 38/09.), Grad Osijek- Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo, dostavlja Vam 
posebnu obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“.  
 

      Javna rasprava sastoji se od javnog uvida  i javnog izlaganja. 
 
        J a v n i   u v i d  u Prijedlog plana počinje 16. lipnja 2010. a završava 30. lipnja 2010. 
godine. Plan je izložen u prostorijama Grada Osijeka, Kuhačeva 9, svaki radni dan od 8.00 do 
14.00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički prilozi Plana, kao i sažetak za 
javnost. 
 
        J a v n o   i z l a g a nj e  o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“ u postupku javne rasprave 
održat će se  28. lipnja 2010. godine (ponedjeljak) u 11.00 sati za građanstvo i udruge 
građana, Mjesne odbore, Gradsku četvrt Donji grad, predstavnike nadležnih državnih tijela i 
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i 
ostala stručna tijela u Velikoj vijećnici Grada Osijeka, Kuhačeva 9 u Osijeku. 
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  Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja    
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“, mogu se za vrijeme trajanja 
javne rasprave: 
 

 
- upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – 
Donji grad“,  
 

- predati u pismenom obliku putem urudžbenog zapisnika ili poštom, zaključno sa 
danom 30. lipnja 2010. godine Upravnom odjelu za urbanizam i graditeljstvo Grada Osijeka, 
Kuhačeva 9, Osijek 
 

 -  dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja 
 
        Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se 
uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 
 
        Pozivamo Vas da se uključite u javnu raspravu. 
 
 
 
        S poštovanjem,  
 
 
 
 
             
       
                                                                                                     PROČELNICA: 
 
 
                                                                                        Branka Andraši dipl. ing. arh.                                      
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   REPUBLIKA HRVATSKA 

 OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD OSIJEK 

Upravni odjel za urbanizam   
             i  graditeljstvo 
 
             Kuhačeva 9, Osijek 
 
Klasa:   350-01/07-01/17 
Urbroj: 2158/01-05-01/08-10-61 
Osijek,  04. lipnja  2010. godine                                

                                                                                                   
                                                              

GRAD OSIJEK 
Upravni odjel za komunalno stambeno 
gospodarstvo i promet te zaštitu okoliša 

Odsjek za promet 
- ovdje- 

 
                                                             

PREDMET:     Posebna obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna                         
                         Urbanističkog plana uređenja „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u   
                         Osijeku – Donji grad“,  
  
 
        Sukladno članku 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( „Narodne novine“ broj 
76/07. i 38/09.), Grad Osijek- Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo, dostavlja Vam 
posebnu obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“.  
 

      Javna rasprava sastoji se od javnog uvida  i javnog izlaganja. 
 
        J a v n i   u v i d  u Prijedlog plana počinje 16. lipnja 2010. a završava 30. lipnja 2010. 
godine. Plan je izložen u prostorijama Grada Osijeka, Kuhačeva 9, svaki radni dan od 8.00 do 
14.00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički prilozi Plana, kao i sažetak za 
javnost. 
 
        J a v n o   i z l a g a nj e  o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“ u postupku javne rasprave 
održat će se  28. lipnja 2010. godine (ponedjeljak) u 11.00 sati za građanstvo i udruge 
građana, Mjesne odbore, Gradsku četvrt Donji grad, predstavnike nadležnih državnih tijela i 
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i 
ostala stručna tijela u Velikoj vijećnici Grada Osijeka, Kuhačeva 9 u Osijeku. 
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  Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja    
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“, mogu se za vrijeme trajanja 
javne rasprave: 
 

 
- upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – 
Donji grad“,  
 

- predati u pismenom obliku putem urudžbenog zapisnika ili poštom, zaključno sa 
danom 30. lipnja 2010. godine Upravnom odjelu za urbanizam i graditeljstvo Grada Osijeka, 
Kuhačeva 9, Osijek 
 

 -  dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja 
 
        Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se 
uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 
 
        Pozivamo Vas da se uključite u javnu raspravu. 
 
 
 
        S poštovanjem,  
 
 
 
 
             
       
                                                                                                     PROČELNICA: 
 
 
                                                                                        Branka Andraši dipl. ing. arh.                                      
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   REPUBLIKA HRVATSKA 

 OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD OSIJEK 

Upravni odjel za urbanizam   
             i  graditeljstvo 
 
             Kuhačeva 9, Osijek 
 
Klasa:   350-01/07-01/17 
Urbroj: 2158/01-05-01/08-10-61 
Osijek,  04. lipnja  2010. godine                                

                                                                                                   
                                                                                                                                                                              
                                                                                          JAVNA USTANOVA 

                                                                ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE                                  
                                                                OSJEČKO – BARANJSKE ŽUPANIJE                                   

                                                               Kapucinska  40/I 
                                                                  OSIJEK   

 
                                                             

PREDMET:     Posebna obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna                         
                         Urbanističkog plana uređenja „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u   
                         Osijeku – Donji grad“,  
  
 
        Sukladno članku 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( „Narodne novine“ broj 
76/07. i 38/09.), Grad Osijek- Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo, dostavlja Vam 
posebnu obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“.  
 

      Javna rasprava sastoji se od javnog uvida  i javnog izlaganja. 
 
        J a v n i   u v i d  u Prijedlog plana počinje 16. lipnja 2010. a završava 30. lipnja 2010. 
godine. Plan je izložen u prostorijama Grada Osijeka, Kuhačeva 9, svaki radni dan od 8.00 do 
14.00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički prilozi Plana, kao i sažetak za 
javnost. 
 
        J a v n o   i z l a g a nj e  o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“ u postupku javne rasprave 
održat će se  28. lipnja 2010. godine (ponedjeljak) u 11.00 sati za građanstvo i udruge 
građana, Mjesne odbore, Gradsku četvrt Donji grad, predstavnike nadležnih državnih tijela i 
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i 
ostala stručna tijela u Velikoj vijećnici Grada Osijeka, Kuhačeva 9 u Osijeku. 
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  Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja    
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“, mogu se za vrijeme trajanja 
javne rasprave: 
 

 
- upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – 
Donji grad“,  
 

- predati u pismenom obliku putem urudžbenog zapisnika ili poštom, zaključno sa 
danom 30. lipnja 2010. godine Upravnom odjelu za urbanizam i graditeljstvo Grada Osijeka, 
Kuhačeva 9, Osijek 
 

 -  dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja 
 
        Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se 
uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 
 
        Pozivamo Vas da se uključite u javnu raspravu. 
 
 
 
        S poštovanjem,  
 
 
 
 
             
       
                                                                                                     PROČELNICA: 
 
 
                                                                                        Branka Andraši dipl. ing. arh.                                      
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   REPUBLIKA HRVATSKA 

 OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD OSIJEK 

Upravni odjel za urbanizam   
             i  graditeljstvo 
 
             Kuhačeva 9, Osijek 
 
Klasa:   350-01/07-01/17 
Urbroj: 2158/01-05-01/08-10-61 
Osijek,  04. lipnja  2010. godine                                

                                                                                                   
                                                                                                                                                                              
                                                                                       MINISTARSTVO KULTURE 
                                                                  UPRAVA  ZA  ZAŠTITU  KULTURNE  BAŠTINE 

                                          KONZERVATORSKI  ODJEL  U  OSIJEKU 

                                                                    Kuhačeva  27, Osijek   
                    n/p PROČELNICE                                                   

 
                                                              

PREDMET:     Posebna obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna                         
                         Urbanističkog plana uređenja „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u   
                         Osijeku – Donji grad“,  
  
 
        Sukladno članku 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( „Narodne novine“ broj 
76/07. i 38/09.), Grad Osijek- Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo, dostavlja Vam 
posebnu obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“.  
 

      Javna rasprava sastoji se od javnog uvida  i javnog izlaganja. 
 
        J a v n i   u v i d  u Prijedlog plana počinje 16. lipnja 2010. a završava 30. lipnja 2010. 
godine. Plan je izložen u prostorijama Grada Osijeka, Kuhačeva 9, svaki radni dan od 8.00 do 
14.00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički prilozi Plana, kao i sažetak za 
javnost. 
 
        J a v n o   i z l a g a nj e  o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“ u postupku javne rasprave 
održat će se  28. lipnja 2010. godine (ponedjeljak) u 11.00 sati za građanstvo i udruge 
građana, Mjesne odbore, Gradsku četvrt Donji grad, predstavnike nadležnih državnih tijela i 
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tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i 
ostala stručna tijela u Velikoj vijećnici Grada Osijeka, Kuhačeva 9 u Osijeku. 
 
  Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja    
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“, mogu se za vrijeme trajanja 
javne rasprave: 
 

 
- upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – 
Donji grad“,  
 

- predati u pismenom obliku putem urudžbenog zapisnika ili poštom, zaključno sa 
danom 30. lipnja 2010. godine Upravnom odjelu za urbanizam i graditeljstvo Grada Osijeka, 
Kuhačeva 9, Osijek 
 

 -  dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja 
 
        Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se 
uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 
 
        Pozivamo Vas da se uključite u javnu raspravu. 
 
 
 
        S poštovanjem,  
 
 
 
 
             
       
                                                                                                     PROČELNICA: 
 
 
                                                                                        Branka Andraši dipl. ing. arh.                                      
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   REPUBLIKA HRVATSKA 

 OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD OSIJEK 

Upravni odjel za urbanizam   
             i  graditeljstvo 
 
             Kuhačeva 9, Osijek 
 
Klasa:   350-01/07-01/17 
Urbroj: 2158/01-05-01/08-10-61 
Osijek,  04. lipnja  2010. godine                                

                                                                                                   
                                                                                                                                                                              

                  RH DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I    
SPAŠAVANJE 

PODRUČNI ODJEL OSIJEK 
                                                                                               Ribarska 1,  Osijek                                                  
                                                                                                                                                                                  

n/p PROČELNIKA 
 

                                                             
PREDMET:     Posebna obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna                         
                         Urbanističkog plana uređenja „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u   
                         Osijeku – Donji grad“,  
  
 
        Sukladno članku 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( „Narodne novine“ broj 
76/07. i 38/09.), Grad Osijek- Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo, dostavlja Vam 
posebnu obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“.  
 

      Javna rasprava sastoji se od javnog uvida  i javnog izlaganja. 
 
        J a v n i   u v i d  u Prijedlog plana počinje 16. lipnja 2010. a završava 30. lipnja 2010. 
godine. Plan je izložen u prostorijama Grada Osijeka, Kuhačeva 9, svaki radni dan od 8.00 do 
14.00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički prilozi Plana, kao i sažetak za 
javnost. 
 
        J a v n o   i z l a g a nj e  o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“ u postupku javne rasprave 
održat će se  28. lipnja 2010. godine (ponedjeljak) u 11.00 sati za građanstvo i udruge 
građana, Mjesne odbore, Gradsku četvrt Donji grad, predstavnike nadležnih državnih tijela i 
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i 
ostala stručna tijela u Velikoj vijećnici Grada Osijeka, Kuhačeva 9 u Osijeku. 
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Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja    
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“, mogu se za vrijeme trajanja 
javne rasprave: 
 

 
- upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – 
Donji grad“,  
 

- predati u pismenom obliku putem urudžbenog zapisnika ili poštom, zaključno sa 
danom 30. lipnja 2010. godine Upravnom odjelu za urbanizam i graditeljstvo Grada Osijeka, 
Kuhačeva 9, Osijek 
 

 -  dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja 
 
        Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se 
uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 
 
        Pozivamo Vas da se uključite u javnu raspravu. 
 
 
 
        S poštovanjem,  
 
 
 
 
             
       
                                                                                                     PROČELNICA: 
 
 
                                                                                        Branka Andraši dipl. ing. arh.                                      
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   REPUBLIKA HRVATSKA 

 OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD OSIJEK 

Upravni odjel za urbanizam   
             i  graditeljstvo 
 
             Kuhačeva 9, Osijek 
 
Klasa:   350-01/07-01/17 
Urbroj: 2158/01-05-01/08-10-61 
Osijek,  04. lipnja  2010. godine                                

                                                                                                   
                                                                                                                                                                              

   RH MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 
       POLICIJSKA UPRAVA OSJEČKO –BARANJSKA  

      Inspekcija zaštite od požara, eksploziva i vatrogastva 
Prolaz kod Snježne Gospe 2 

n/p Načelnika 
                                                             

PREDMET:     Posebna obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna                         
                         Urbanističkog plana uređenja „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u   
                         Osijeku – Donji grad“,  
  
 
        Sukladno članku 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( „Narodne novine“ broj 
76/07. i 38/09.), Grad Osijek- Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo, dostavlja Vam 
posebnu obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“.  
 

      Javna rasprava sastoji se od javnog uvida  i javnog izlaganja. 
 
        J a v n i   u v i d  u Prijedlog plana počinje 16. lipnja 2010. a završava 30. lipnja 2010. 
godine. Plan je izložen u prostorijama Grada Osijeka, Kuhačeva 9, svaki radni dan od 8.00 do 
14.00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički prilozi Plana, kao i sažetak za 
javnost. 
 
        J a v n o   i z l a g a nj e  o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“ u postupku javne rasprave 
održat će se  28. lipnja 2010. godine (ponedjeljak) u 11.00 sati za građanstvo i udruge 
građana, Mjesne odbore, Gradsku četvrt Donji grad, predstavnike nadležnih državnih tijela i 
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i 
ostala stručna tijela u Velikoj vijećnici Grada Osijeka, Kuhačeva 9 u Osijeku. 
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  Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja    
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“, mogu se za vrijeme trajanja 
javne rasprave: 
 

 
- upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – 
Donji grad“,  
 

- predati u pismenom obliku putem urudžbenog zapisnika ili poštom, zaključno sa 
danom 30. lipnja 2010. godine Upravnom odjelu za urbanizam i graditeljstvo Grada Osijeka, 
Kuhačeva 9, Osijek 
 

 -  dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja 
 
        Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se 
uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 
 
        Pozivamo Vas da se uključite u javnu raspravu. 
 
 
 
        S poštovanjem,  
 
 
 
 
             
       
                                                                                                     PROČELNICA: 
 
 
                                                                                        Branka Andraši dipl. ing. arh.                                      
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   REPUBLIKA HRVATSKA 

 OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD OSIJEK 

Upravni odjel za urbanizam   
             i  graditeljstvo 
 
             Kuhačeva 9, Osijek 
 
Klasa:   350-01/07-01/17 
Urbroj: 2158/01-05-01/08-10-61 
Osijek,  04. lipnja  2010. godine                                

                                                                                                   
                                                                                                                                                                              

                                                                 UPRAVA ZA CESTE  
                                                                                      Osječko – baranjske županije 

Vijenac Ivana Meštrovića 14e                                       
OSIJEK 

n/p gosp. RAVNATELJ 
                                                                 

 
 

                                                             
PREDMET:     Posebna obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna                         
                         Urbanističkog plana uređenja „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u   
                         Osijeku – Donji grad“,  
  
 
        Sukladno članku 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( „Narodne novine“ broj 
76/07. i 38/09.), Grad Osijek- Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo, dostavlja Vam 
posebnu obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“.  
 

      Javna rasprava sastoji se od javnog uvida  i javnog izlaganja. 
 
        J a v n i   u v i d  u Prijedlog plana počinje 16. lipnja 2010. a završava 30. lipnja 2010. 
godine. Plan je izložen u prostorijama Grada Osijeka, Kuhačeva 9, svaki radni dan od 8.00 do 
14.00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički prilozi Plana, kao i sažetak za 
javnost. 
 
        J a v n o   i z l a g a nj e  o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“ u postupku javne rasprave 
održat će se  28. lipnja 2010. godine (ponedjeljak) u 11.00 sati za građanstvo i udruge 
građana, Mjesne odbore, Gradsku četvrt Donji grad, predstavnike nadležnih državnih tijela i 
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i 
ostala stručna tijela u Velikoj vijećnici Grada Osijeka, Kuhačeva 9 u Osijeku. 
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  Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja    
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“, mogu se za vrijeme trajanja 
javne rasprave: 
 

 
- upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – 
Donji grad“,  
 

- predati u pismenom obliku putem urudžbenog zapisnika ili poštom, zaključno sa 
danom 30. lipnja 2010. godine Upravnom odjelu za urbanizam i graditeljstvo Grada Osijeka, 
Kuhačeva 9, Osijek 
 

 -  dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja 
 
        Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se 
uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 
 
        Pozivamo Vas da se uključite u javnu raspravu. 
 
 
 
        S poštovanjem,  
 
 
 
 
             
       
                                                                                                     PROČELNICA: 
 
 
                                                                                        Branka Andraši dipl. ing. arh.                                      
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   REPUBLIKA HRVATSKA 

 OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD OSIJEK 

Upravni odjel za urbanizam   
             i  graditeljstvo 
 
             Kuhačeva 9, Osijek 
 
Klasa:   350-01/07-01/17 
Urbroj: 2158/01-05-01/08-10-61 
Osijek,  04. lipnja  2010. godine                                

                                                                                                   
                                                                                                                                                                              

            HEP – DISTRIBUCIJA d.o.o.  
DP ELEKTROSLAVONIJA 

 Kardinala F. Šepera  1a 

                                                                                                  31 000  OSIJEK 
                   n/p gosp. Direktor 

                                                                 
 

 
                                                             

PREDMET:     Posebna obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna                         
                         Urbanističkog plana uređenja „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u   
                         Osijeku – Donji grad“,  
  
 
        Sukladno članku 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( „Narodne novine“ broj 
76/07. i 38/09.), Grad Osijek- Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo, dostavlja Vam 
posebnu obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“.  
 

      Javna rasprava sastoji se od javnog uvida  i javnog izlaganja. 
 
        J a v n i   u v i d  u Prijedlog plana počinje 16. lipnja 2010. a završava 30. lipnja 2010. 
godine. Plan je izložen u prostorijama Grada Osijeka, Kuhačeva 9, svaki radni dan od 8.00 do 
14.00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički prilozi Plana, kao i sažetak za 
javnost. 
 
        J a v n o   i z l a g a nj e  o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“ u postupku javne rasprave 
održat će se  28. lipnja 2010. godine (ponedjeljak) u 11.00 sati za građanstvo i udruge 
građana, Mjesne odbore, Gradsku četvrt Donji grad, predstavnike nadležnih državnih tijela i 
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tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i 
ostala stručna tijela u Velikoj vijećnici Grada Osijeka, Kuhačeva 9 u Osijeku. 
 
  Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja    
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“, mogu se za vrijeme trajanja 
javne rasprave: 
 

 
- upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – 
Donji grad“,  
 

- predati u pismenom obliku putem urudžbenog zapisnika ili poštom, zaključno sa 
danom 30. lipnja 2010. godine Upravnom odjelu za urbanizam i graditeljstvo Grada Osijeka, 
Kuhačeva 9, Osijek 
 

 -  dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja 
 
        Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se 
uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 
 
        Pozivamo Vas da se uključite u javnu raspravu. 
 
 
 
        S poštovanjem,  
 
 
 
 
             
       
                                                                                                     PROČELNICA: 
 
 
                                                                                        Branka Andraši dipl. ing. arh.                                      
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   REPUBLIKA HRVATSKA 

 OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD OSIJEK 

Upravni odjel za urbanizam   
             i  graditeljstvo 
 
             Kuhačeva 9, Osijek 
 
Klasa:   350-01/07-01/17 
Urbroj: 2158/01-05-01/08-10-61 
Osijek,  04. lipnja  2010. godine                                

                                                                                                   
                                                                                                                                                                               

                    HEP – PLIN d.o.o.  
 Cara  Hadrijana   7   

                                                                                                          OSIJEK 
                           n/p gosp. Direktor 

 
 

                                                             
PREDMET:     Posebna obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna                         
                         Urbanističkog plana uređenja „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u   
                         Osijeku – Donji grad“,  
  
 
        Sukladno članku 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( „Narodne novine“ broj 
76/07. i 38/09.), Grad Osijek- Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo, dostavlja Vam 
posebnu obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“.  
 

      Javna rasprava sastoji se od javnog uvida  i javnog izlaganja. 
 
        J a v n i   u v i d  u Prijedlog plana počinje 16. lipnja 2010. a završava 30. lipnja 2010. 
godine. Plan je izložen u prostorijama Grada Osijeka, Kuhačeva 9, svaki radni dan od 8.00 do 
14.00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički prilozi Plana, kao i sažetak za 
javnost. 
 
        J a v n o   i z l a g a nj e  o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“ u postupku javne rasprave 
održat će se  28. lipnja 2010. godine (ponedjeljak) u 11.00 sati za građanstvo i udruge 
građana, Mjesne odbore, Gradsku četvrt Donji grad, predstavnike nadležnih državnih tijela i 
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i 
ostala stručna tijela u Velikoj vijećnici Grada Osijeka, Kuhačeva 9 u Osijeku. 
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  Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja    
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“, mogu se za vrijeme trajanja 
javne rasprave: 
 

 
- upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – 
Donji grad“,  
 

- predati u pismenom obliku putem urudžbenog zapisnika ili poštom, zaključno sa 
danom 30. lipnja 2010. godine Upravnom odjelu za urbanizam i graditeljstvo Grada Osijeka, 
Kuhačeva 9, Osijek 
 

 -  dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja 
 
        Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se 
uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 
 
        Pozivamo Vas da se uključite u javnu raspravu. 
 
 
 
        S poštovanjem,  
 
 
 
 
             
       
                                                                                                     PROČELNICA: 
 
 
                                                                                        Branka Andraši dipl. ing. arh.                                      
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   REPUBLIKA HRVATSKA 

 OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD OSIJEK 

Upravni odjel za urbanizam   
             i  graditeljstvo 
 
             Kuhačeva 9, Osijek 
 
Klasa:   350-01/07-01/17 
Urbroj: 2158/01-05-01/08-10-61 
Osijek,  04. lipnja  2010. godine                                

                                                                                                   
                                                                                                                                                                               

            HEP – TOPLINARSTVO d.o.o.  
 Cara  Hadrijana   3   

                                                                                                          OSIJEK 
                        n/p gosp. Direktor 

 
 

                                                             
PREDMET:     Posebna obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna                         
                         Urbanističkog plana uređenja „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u   
                         Osijeku – Donji grad“,  
  
 
        Sukladno članku 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( „Narodne novine“ broj 
76/07. i 38/09.), Grad Osijek- Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo, dostavlja Vam 
posebnu obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“.  
 

      Javna rasprava sastoji se od javnog uvida  i javnog izlaganja. 
 
        J a v n i   u v i d  u Prijedlog plana počinje 16. lipnja 2010. a završava 30. lipnja 2010. 
godine. Plan je izložen u prostorijama Grada Osijeka, Kuhačeva 9, svaki radni dan od 8.00 do 
14.00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički prilozi Plana, kao i sažetak za 
javnost. 
 
        J a v n o   i z l a g a nj e  o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“ u postupku javne rasprave 
održat će se  28. lipnja 2010. godine (ponedjeljak) u 11.00 sati za građanstvo i udruge 
građana, Mjesne odbore, Gradsku četvrt Donji grad, predstavnike nadležnih državnih tijela i 
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i 
ostala stručna tijela u Velikoj vijećnici Grada Osijeka, Kuhačeva 9 u Osijeku. 
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  Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja    
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“, mogu se za vrijeme trajanja 
javne rasprave: 
 

 
- upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – 
Donji grad“,  
 

- predati u pismenom obliku putem urudžbenog zapisnika ili poštom, zaključno sa 
danom 30. lipnja 2010. godine Upravnom odjelu za urbanizam i graditeljstvo Grada Osijeka, 
Kuhačeva 9, Osijek 
 

 -  dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja 
 
        Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se 
uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 
 
        Pozivamo Vas da se uključite u javnu raspravu. 
 
 
 
        S poštovanjem,  
 
 
 
 
             
       
                                                                                                     PROČELNICA: 
 
 
                                                                                        Branka Andraši dipl. ing. arh.                                      
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   REPUBLIKA HRVATSKA 

 OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD OSIJEK 

Upravni odjel za urbanizam   
             i  graditeljstvo 
 
             Kuhačeva 9, Osijek 
 
Klasa:   350-01/07-01/17 
Urbroj: 2158/01-05-01/08-10-61 
Osijek,  04. lipnja  2010. godine                                

                                                                                                   
                                                                                                                                                                               

            HEP – PROIZVODNJA d.o.o.  
 Cara  Hadrijana   3   

                                                                                                            OSIJEK 
                                                                                                   n/p gosp. Direktor          

 
 

                                                             
PREDMET:     Posebna obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna                         
                         Urbanističkog plana uređenja „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u   
                         Osijeku – Donji grad“,  
  
 
        Sukladno članku 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( „Narodne novine“ broj 
76/07. i 38/09.), Grad Osijek- Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo, dostavlja Vam 
posebnu obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“.  
 

           Javna rasprava sastoji se od javnog uvida  i javnog izlaganja. 
 
        J a v n i   u v i d  u Prijedlog plana počinje 16. lipnja 2010. a završava 30. lipnja 2010. 
godine. Plan je izložen u prostorijama Grada Osijeka, Kuhačeva 9, svaki radni dan od 8.00 do 
14.00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički prilozi Plana, kao i sažetak za 
javnost. 
 
        J a v n o   i z l a g a nj e  o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“ u postupku javne rasprave 
održat će se  28. lipnja 2010. godine (ponedjeljak) u 11.00 sati za građanstvo i udruge 
građana, Mjesne odbore, Gradsku četvrt Donji grad, predstavnike nadležnih državnih tijela i 
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i 
ostala stručna tijela u Velikoj vijećnici Grada Osijeka, Kuhačeva 9 u Osijeku. 
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Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja    
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“, mogu se za vrijeme trajanja 
javne rasprave: 
 

 
- upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – 
Donji grad“,  
 

- predati u pismenom obliku putem urudžbenog zapisnika ili poštom, zaključno sa 
danom 30. lipnja 2010. godine Upravnom odjelu za urbanizam i graditeljstvo Grada Osijeka, 
Kuhačeva 9, Osijek 
 

 -  dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja 
 
        Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se 
uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 
 
        Pozivamo Vas da se uključite u javnu raspravu. 
 
 
 
        S poštovanjem,  
 
 
 
 
             
       
                                                                                                     PROČELNICA: 
 
 
                                                                                        Branka Andraši dipl. ing. arh.                                      
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   REPUBLIKA HRVATSKA 

 OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD OSIJEK 

Upravni odjel za urbanizam   
             i  graditeljstvo 
 
             Kuhačeva 9, Osijek 
 
Klasa:   350-01/07-01/17 
Urbroj: 2158/01-05-01/08-10-61 
Osijek,  04. lipnja  2010. godine                                

                                                                                                   
                                                                                                                                                                              

          HEP – PRIJENOS d.o.o.  
ODJEL ZA ODRŽAVANJE 

ODSJEK ZA DV  
                                                              

Cara  Hadrijana   3                                               
OSIJEK 

                                                                                                   n/p gosp. Direktor         
 

 
                                                             

PREDMET:     Posebna obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna                         
                         Urbanističkog plana uređenja „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u   
                         Osijeku – Donji grad“,  
  
 
        Sukladno članku 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( „Narodne novine“ broj 
76/07. i 38/09.), Grad Osijek- Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo, dostavlja Vam 
posebnu obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“.  
 

      Javna rasprava sastoji se od javnog uvida  i javnog izlaganja. 
 
        J a v n i   u v i d  u Prijedlog plana počinje 16. lipnja 2010. a završava 30. lipnja 2010. 
godine. Plan je izložen u prostorijama Grada Osijeka, Kuhačeva 9, svaki radni dan od 8.00 do 
14.00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički prilozi Plana, kao i sažetak za 
javnost. 
 
        J a v n o   i z l a g a nj e  o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“ u postupku javne rasprave 
održat će se  28. lipnja 2010. godine (ponedjeljak) u 11.00 sati za građanstvo i udruge 
građana, Mjesne odbore, Gradsku četvrt Donji grad, predstavnike nadležnih državnih tijela i 
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tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i 
ostala stručna tijela u Velikoj vijećnici Grada Osijeka, Kuhačeva 9 u Osijeku. 
 
  Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja    
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“, mogu se za vrijeme trajanja 
javne rasprave: 
 

 
- upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – 
Donji grad“,  
 

- predati u pismenom obliku putem urudžbenog zapisnika ili poštom, zaključno sa 
danom 30. lipnja 2010. godine Upravnom odjelu za urbanizam i graditeljstvo Grada Osijeka, 
Kuhačeva 9, Osijek 
 

 -  dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja 
 
        Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se 
uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 
 
        Pozivamo Vas da se uključite u javnu raspravu. 
 
 
 
        S poštovanjem,  
 
 
 
 
             
       
                                                                                                     PROČELNICA: 
 
 
                                                                                        Branka Andraši dipl. ing. arh.                                      
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   REPUBLIKA HRVATSKA 

 OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD OSIJEK 

Upravni odjel za urbanizam   
             i  graditeljstvo 
 
             Kuhačeva 9, Osijek 
 
Klasa:   350-01/07-01/17 
Urbroj: 2158/01-05-01/08-10-61 
Osijek,  04. lipnja  2010. godine                                

                                                                                                   
                                                                                                                                                                              

                       Hrvatska agencija za telekomunikacije  
                                                                  Nikole Jurišića 13 

                              10 000 ZAGREB    
                                    P.P. 162   

 
                                                             

PREDMET:     Posebna obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna                         
                         Urbanističkog plana uređenja „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u   
                         Osijeku – Donji grad“,  
  
 
        Sukladno članku 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( „Narodne novine“ broj 
76/07. i 38/09.), Grad Osijek- Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo, dostavlja Vam 
posebnu obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“.  
 

      Javna rasprava sastoji se od javnog uvida  i javnog izlaganja. 
 
        J a v n i   u v i d  u Prijedlog plana počinje 16. lipnja 2010. a završava 30. lipnja 2010. 
godine. Plan je izložen u prostorijama Grada Osijeka, Kuhačeva 9, svaki radni dan od 8.00 do 
14.00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički prilozi Plana, kao i sažetak za 
javnost. 
 
        J a v n o   i z l a g a nj e  o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“ u postupku javne rasprave 
održat će se  28. lipnja 2010. godine (ponedjeljak) u 11.00 sati za građanstvo i udruge 
građana, Mjesne odbore, Gradsku četvrt Donji grad, predstavnike nadležnih državnih tijela i 
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i 
ostala stručna tijela u Velikoj vijećnici Grada Osijeka, Kuhačeva 9 u Osijeku. 
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  Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja    
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“, mogu se za vrijeme trajanja 
javne rasprave: 
 

 
- upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – 
Donji grad“,  
 

- predati u pismenom obliku putem urudžbenog zapisnika ili poštom, zaključno sa 
danom 30. lipnja 2010. godine Upravnom odjelu za urbanizam i graditeljstvo Grada Osijeka, 
Kuhačeva 9, Osijek 
 

 -  dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja 
 
        Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se 
uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 
 
        Pozivamo Vas da se uključite u javnu raspravu. 
 
 
 
        S poštovanjem,  
 
 
 
 
             
       
                                                                                                     PROČELNICA: 
 
 
                                                                                        Branka Andraši dipl. ing. arh.                                      
 
    
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 90

                                                                                           

     
   REPUBLIKA HRVATSKA 

 OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD OSIJEK 

Upravni odjel za urbanizam   
             i  graditeljstvo 
 
             Kuhačeva 9, Osijek 
 
Klasa:   350-01/07-01/17 
Urbroj: 2158/01-05-01/08-10-61 
Osijek,  04. lipnja  2010. godine                                

                                                                                                   
                                                                                                                                                                              

       HT Hrvatske telekomunikacije d.d. 
              TK CENTAR OSIJEK 
          Kardinala A. Stepinca 8b 
                     OSIJEK 
            n/p gosp. Upravitelj 

 
                                                             

PREDMET:     Posebna obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna                         
                         Urbanističkog plana uređenja „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u   
                         Osijeku – Donji grad“,  
  
 
        Sukladno članku 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( „Narodne novine“ broj 
76/07. i 38/09.), Grad Osijek- Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo, dostavlja Vam 
posebnu obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“.  
 

            Javna rasprava sastoji se od javnog uvida  i javnog izlaganja. 
 
        J a v n i   u v i d  u Prijedlog plana počinje 16. lipnja 2010. a završava 30. lipnja 2010. 
godine. Plan je izložen u prostorijama Grada Osijeka, Kuhačeva 9, svaki radni dan od 8.00 do 
14.00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički prilozi Plana, kao i sažetak za 
javnost. 
 
        J a v n o   i z l a g a nj e  o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“ u postupku javne rasprave 
održat će se  28. lipnja 2010. godine (ponedjeljak) u 11.00 sati za građanstvo i udruge 
građana, Mjesne odbore, Gradsku četvrt Donji grad, predstavnike nadležnih državnih tijela i 
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i 
ostala stručna tijela u Velikoj vijećnici Grada Osijeka, Kuhačeva 9 u Osijeku. 
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  Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja    
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“, mogu se za vrijeme trajanja 
javne rasprave: 
 

 
- upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – 
Donji grad“,  
 

- predati u pismenom obliku putem urudžbenog zapisnika ili poštom, zaključno sa 
danom 30. lipnja 2010. godine Upravnom odjelu za urbanizam i graditeljstvo Grada Osijeka, 
Kuhačeva 9, Osijek 
 

 -  dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja 
 
        Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se 
uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 
 
        Pozivamo Vas da se uključite u javnu raspravu. 
 
 
 
        S poštovanjem,  
 
 
 
 
             
       
                                                                                                     PROČELNICA: 
 
 
                                                                                        Branka Andraši dipl. ing. arh.                                      
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   REPUBLIKA HRVATSKA 

 OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD OSIJEK 

Upravni odjel za urbanizam   
             i  graditeljstvo 
 
             Kuhačeva 9, Osijek 
 
Klasa:   350-01/07-01/17 
Urbroj: 2158/01-05-01/08-10-61 
Osijek,  04. lipnja  2010. godine                                

                                                                                                   
                                                                                                                                                                              

                     "VODOVOD - OSIJEK" d.o.o. 
                           PJ   Gradski vodovod 

                                     Poljski put 1 
                              OSIJEK 
                    n/p gosp. Direktor 

 
                                                             

PREDMET:     Posebna obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna                         
                         Urbanističkog plana uređenja „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u   
                         Osijeku – Donji grad“,  
  
 
        Sukladno članku 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( „Narodne novine“ broj 
76/07. i 38/09.), Grad Osijek- Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo, dostavlja Vam 
posebnu obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“.  
 

      Javna rasprava sastoji se od javnog uvida  i javnog izlaganja. 
 
        J a v n i   u v i d  u Prijedlog plana počinje 16. lipnja 2010. a završava 30. lipnja 2010. 
godine. Plan je izložen u prostorijama Grada Osijeka, Kuhačeva 9, svaki radni dan od 8.00 do 
14.00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički prilozi Plana, kao i sažetak za 
javnost. 
 
        J a v n o   i z l a g a nj e  o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“ u postupku javne rasprave 
održat će se  28. lipnja 2010. godine (ponedjeljak) u 11.00 sati za građanstvo i udruge 
građana, Mjesne odbore, Gradsku četvrt Donji grad, predstavnike nadležnih državnih tijela i 
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i 
ostala stručna tijela u Velikoj vijećnici Grada Osijeka, Kuhačeva 9 u Osijeku. 
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  Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja    
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“, mogu se za vrijeme trajanja 
javne rasprave: 
 

 
- upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – 
Donji grad“,  
 

- predati u pismenom obliku putem urudžbenog zapisnika ili poštom, zaključno sa 
danom 30. lipnja 2010. godine Upravnom odjelu za urbanizam i graditeljstvo Grada Osijeka, 
Kuhačeva 9, Osijek 
 

 -  dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja 
 
        Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se 
uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 
 
        Pozivamo Vas da se uključite u javnu raspravu. 
 
 
 
        S poštovanjem,  
 
 
 
 
             
       
                                                                                                     PROČELNICA: 
 
 
                                                                                        Branka Andraši dipl. ing. arh.                                      
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   REPUBLIKA HRVATSKA 

 OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD OSIJEK 

Upravni odjel za urbanizam   
             i  graditeljstvo 
 
             Kuhačeva 9, Osijek 
 
Klasa:   350-01/07-01/17 
Urbroj: 2158/01-05-01/08-10-61 
Osijek,  04. lipnja  2010. godine                                

                                                                                                   
                                                                                                                                                                              

                     "VODOVOD - OSIJEK" d.o.o. 
                            PJ   Kanalizacija 

                          Poljski put 1 
                           OSIJEK 
                      n/p gosp. Direktor 

 
                                                             

PREDMET:     Posebna obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna                         
                         Urbanističkog plana uređenja „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u   
                         Osijeku – Donji grad“,  
  
 
        Sukladno članku 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( „Narodne novine“ broj 
76/07. i 38/09.), Grad Osijek- Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo, dostavlja Vam 
posebnu obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“.  
 

           Javna rasprava sastoji se od javnog uvida  i javnog izlaganja. 
 
        J a v n i   u v i d  u Prijedlog plana počinje 16. lipnja 2010. a završava 30. lipnja 2010. 
godine. Plan je izložen u prostorijama Grada Osijeka, Kuhačeva 9, svaki radni dan od 8.00 do 
14.00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički prilozi Plana, kao i sažetak za 
javnost. 
 
        J a v n o   i z l a g a nj e  o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“ u postupku javne rasprave 
održat će se  28. lipnja 2010. godine (ponedjeljak) u 11.00 sati za građanstvo i udruge 
građana, Mjesne odbore, Gradsku četvrt Donji grad, predstavnike nadležnih državnih tijela i 
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i 
ostala stručna tijela u Velikoj vijećnici Grada Osijeka, Kuhačeva 9 u Osijeku. 
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  Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja    
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“, mogu se za vrijeme trajanja 
javne rasprave: 
 

 
- upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – 
Donji grad“,  
 

- predati u pismenom obliku putem urudžbenog zapisnika ili poštom, zaključno sa 
danom 30. lipnja 2010. godine Upravnom odjelu za urbanizam i graditeljstvo Grada Osijeka, 
Kuhačeva 9, Osijek 
 

 -  dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja 
 
        Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se 
uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 
 
        Pozivamo Vas da se uključite u javnu raspravu. 
 
 
 
        S poštovanjem,  
 
 
 
 
             
       
                                                                                                     PROČELNICA: 
 
 
                                                                                        Branka Andraši dipl. ing. arh.                                      
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   REPUBLIKA HRVATSKA 

 OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD OSIJEK 

Upravni odjel za urbanizam   
             i  graditeljstvo 
 
             Kuhačeva 9, Osijek 
 
Klasa:   350-01/07-01/17 
Urbroj: 2158/01-05-01/08-10-61 
Osijek,  04. lipnja  2010. godine                                

                                                                                                   
                                                                                                                                                                              
                                                                                                   GRAD OSIJEK 

                                                                           UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU 
DOKUMENATA                                          

                                                                           PROSTORNOG 
UREĐENJA I GRADNJE 
                                                                                                         -ovdje-                                                          
 
                                                                                                 n/p PROČELNIKA 
 

                                                             
PREDMET:     Posebna obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna                         
                         Urbanističkog plana uređenja „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u   
                         Osijeku – Donji grad“,  
  
 
        Sukladno članku 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( „Narodne novine“ broj 
76/07. i 38/09.), Grad Osijek- Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo, dostavlja Vam 
posebnu obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“.  
 

           Javna rasprava sastoji se od javnog uvida  i javnog izlaganja. 
 
        J a v n i   u v i d  u Prijedlog plana počinje 16. lipnja 2010. a završava 30. lipnja 2010. 
godine. Plan je izložen u prostorijama Grada Osijeka, Kuhačeva 9, svaki radni dan od 8.00 do 
14.00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički prilozi Plana, kao i sažetak za 
javnost. 
 
        J a v n o   i z l a g a nj e  o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“ u postupku javne rasprave 
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održat će se  28. lipnja 2010. godine (ponedjeljak) u 11.00 sati za građanstvo i udruge 
građana, Mjesne odbore, Gradsku četvrt Donji grad, predstavnike nadležnih državnih tijela i 
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i 
ostala stručna tijela u Velikoj vijećnici Grada Osijeka, Kuhačeva 9 u Osijeku. 
 
  Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja    
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“, mogu se za vrijeme trajanja 
javne rasprave: 
 

 
- upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – 
Donji grad“,  
 

- predati u pismenom obliku putem urudžbenog zapisnika ili poštom, zaključno sa 
danom 30. lipnja 2010. godine Upravnom odjelu za urbanizam i graditeljstvo Grada Osijeka, 
Kuhačeva 9, Osijek 
 

 -  dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja 
 
        Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se 
uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 
 
        Pozivamo Vas da se uključite u javnu raspravu. 
 
 
 
        S poštovanjem,  
 
 
 
 
             
       
                                                                                                     PROČELNICA: 
 
 
                                                                                        Branka Andraši dipl. ing. arh.                                      
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   REPUBLIKA HRVATSKA 

 OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD OSIJEK 

Upravni odjel za urbanizam   
             i  graditeljstvo 
 
             Kuhačeva 9, Osijek 
 
Klasa:   350-01/07-01/17 
Urbroj: 2158/01-05-01/08-10-61 
Osijek,  04. lipnja  2010. godine                                

                                                                                                   
                                                                             OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA 

                                                                  Upravni odjel  za prostorno uređenje, 
                                                            graditeljstvo i zaštitu okoliša 

                                                               Europske avenije 11 
                                                                  OSIJEK  

                                                                                                 n/p PROČELNIK 
 

                                                             
PREDMET:     Posebna obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna                         
                         Urbanističkog plana uređenja „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u   
                         Osijeku – Donji grad“,  
  
 
        Sukladno članku 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( „Narodne novine“ broj 
76/07. i 38/09.), Grad Osijek- Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo, dostavlja Vam 
posebnu obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“.  
 

           Javna rasprava sastoji se od javnog uvida  i javnog izlaganja. 
 
        J a v n i   u v i d  u Prijedlog plana počinje 16. lipnja 2010. a završava 30. lipnja 2010. 
godine. Plan je izložen u prostorijama Grada Osijeka, Kuhačeva 9, svaki radni dan od 8.00 do 
14.00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički prilozi Plana, kao i sažetak za 
javnost. 
 
        J a v n o   i z l a g a nj e  o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“ u postupku javne rasprave 
održat će se  28. lipnja 2010. godine (ponedjeljak) u 11.00 sati za građanstvo i udruge 
građana, Mjesne odbore, Gradsku četvrt Donji grad, predstavnike nadležnih državnih tijela i 



 99

tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i 
ostala stručna tijela u Velikoj vijećnici Grada Osijeka, Kuhačeva 9 u Osijeku. 
 
  Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja    
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“, mogu se za vrijeme trajanja 
javne rasprave: 
 

 
- upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – 
Donji grad“,  
 

- predati u pismenom obliku putem urudžbenog zapisnika ili poštom, zaključno sa 
danom 30. lipnja 2010. godine Upravnom odjelu za urbanizam i graditeljstvo Grada Osijeka, 
Kuhačeva 9, Osijek 
 

 -  dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja 
 
        Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se 
uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 
 
        Pozivamo Vas da se uključite u javnu raspravu. 
 
 
 
        S poštovanjem,  
 
 
 
 
             
       
                                                                                                     PROČELNICA: 
 
 
                                                                                        Branka Andraši dipl. ing. arh.                                      
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   REPUBLIKA HRVATSKA 

 OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD OSIJEK 

Upravni odjel za urbanizam   
             i  graditeljstvo 
 
             Kuhačeva 9, Osijek 
 
Klasa:   350-01/07-01/17 
Urbroj: 2158/01-05-01/08-10-61 
Osijek,  04. lipnja  2010. godine                                

                                                                                                   
                                                                                                                                                                              
                                                                                                     GRAD OSIJEK 

                                                                            UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE 
DJELATNOSTI  
                                                                                                         -ovdje-                                                          
 
                                                                                                 n/p PROČELNIKA 

                                                             
PREDMET:     Posebna obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna                         
                         Urbanističkog plana uređenja „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u   
                         Osijeku – Donji grad“,  
  
 
        Sukladno članku 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( „Narodne novine“ broj 
76/07. i 38/09.), Grad Osijek- Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo, dostavlja Vam 
posebnu obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“.  
 

           Javna rasprava sastoji se od javnog uvida  i javnog izlaganja. 
 
        J a v n i   u v i d  u Prijedlog plana počinje 16. lipnja 2010. a završava 30. lipnja 2010. 
godine. Plan je izložen u prostorijama Grada Osijeka, Kuhačeva 9, svaki radni dan od 8.00 do 
14.00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički prilozi Plana, kao i sažetak za 
javnost. 
 
        J a v n o   i z l a g a nj e  o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“ u postupku javne rasprave 
održat će se  28. lipnja 2010. godine (ponedjeljak) u 11.00 sati za građanstvo i udruge 
građana, Mjesne odbore, Gradsku četvrt Donji grad, predstavnike nadležnih državnih tijela i 
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tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i 
ostala stručna tijela u Velikoj vijećnici Grada Osijeka, Kuhačeva 9 u Osijeku. 
 
  Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja    
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“, mogu se za vrijeme trajanja 
javne rasprave: 
 

 
- upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – 
Donji grad“,  
 

- predati u pismenom obliku putem urudžbenog zapisnika ili poštom, zaključno sa 
danom 30. lipnja 2010. godine Upravnom odjelu za urbanizam i graditeljstvo Grada Osijeka, 
Kuhačeva 9, Osijek 
 

 -  dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja 
 
        Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se 
uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 
 
        Pozivamo Vas da se uključite u javnu raspravu. 
 
 
 
        S poštovanjem,  
 
 
 
 
             
       
                                                                                                     PROČELNICA: 
 
 
                                                                                        Branka Andraši dipl. ing. arh.                                      
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   REPUBLIKA HRVATSKA 

 OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD OSIJEK 

Upravni odjel za urbanizam   
             i  graditeljstvo 
 
             Kuhačeva 9, Osijek 
 
Klasa:   350-01/07-01/17 
Urbroj: 2158/01-05-01/08-10-61 
Osijek,  04. lipnja  2010. godine                                

                                                                                                   
                                                           SVEUČILIŠTA J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU 
                                                                                  Trg Svetog Trojstva  3                                        
                                                                                     31 000      Osijek 

 
                                                             

PREDMET:     Posebna obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna                         
                         Urbanističkog plana uređenja „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u   
                         Osijeku – Donji grad“,  
  
 
        Sukladno članku 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( „Narodne novine“ broj 
76/07. i 38/09.), Grad Osijek- Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo, dostavlja Vam 
posebnu obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“.  
 

           Javna rasprava sastoji se od javnog uvida  i javnog izlaganja. 
 
        J a v n i   u v i d  u Prijedlog plana počinje 16. lipnja 2010. a završava 30. lipnja 2010. 
godine. Plan je izložen u prostorijama Grada Osijeka, Kuhačeva 9, svaki radni dan od 8.00 do 
14.00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički prilozi Plana, kao i sažetak za 
javnost. 
 
        J a v n o   i z l a g a nj e  o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“ u postupku javne rasprave 
održat će se  28. lipnja 2010. godine (ponedjeljak) u 11.00 sati za građanstvo i udruge 
građana, Mjesne odbore, Gradsku četvrt Donji grad, predstavnike nadležnih državnih tijela i 
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i 
ostala stručna tijela u Velikoj vijećnici Grada Osijeka, Kuhačeva 9 u Osijeku. 
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  Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja    
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“, mogu se za vrijeme trajanja 
javne rasprave: 
 

 
- upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – 
Donji grad“,  
 

- predati u pismenom obliku putem urudžbenog zapisnika ili poštom, zaključno sa 
danom 30. lipnja 2010. godine Upravnom odjelu za urbanizam i graditeljstvo Grada Osijeka, 
Kuhačeva 9, Osijek 
 

 -  dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja 
 
        Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se 
uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 
 
        Pozivamo Vas da se uključite u javnu raspravu. 
 
 
 
        S poštovanjem,  
 
 
 
 
             
       
                                                                                                     PROČELNICA: 
 
 
                                                                                        Branka Andraši dipl. ing. arh.                                      
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   REPUBLIKA HRVATSKA 

 OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD OSIJEK 

Upravni odjel za urbanizam   
             i  graditeljstvo 
 
             Kuhačeva 9, Osijek 
 
Klasa:   350-01/07-01/17 
Urbroj: 2158/01-05-01/08-10-61 
Osijek,  04. lipnja  2010. godine                                
                                                                                               GPP  OSIJEK 
                                                                                  Gradski prijevoz putnika d.o.o. 
                                                                                          Cara Hadrijana 1 
                                                                                            31 000      Osijek 

                                                                                                   
                                                            

 
                                                             

PREDMET:     Posebna obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna                         
                         Urbanističkog plana uređenja „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u   
                         Osijeku – Donji grad“,  
  
 
 
        Sukladno članku 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( „Narodne novine“ broj 
76/07. i 38/09.), Grad Osijek- Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo, dostavlja Vam 
posebnu obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“.  
 

      Javna rasprava sastoji se od javnog uvida  i javnog izlaganja. 
 
        J a v n i   u v i d  u Prijedlog plana počinje 16. lipnja 2010. a završava 30. lipnja 2010. 
godine. Plan je izložen u prostorijama Grada Osijeka, Kuhačeva 9, svaki radni dan od 8.00 do 
14.00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički prilozi Plana, kao i sažetak za 
javnost. 
 
        J a v n o   i z l a g a nj e  o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“ u postupku javne rasprave 
održat će se  28. lipnja 2010. godine (ponedjeljak) u 11.00 sati za građanstvo i udruge 
građana, Mjesne odbore, Gradsku četvrt Donji grad, predstavnike nadležnih državnih tijela i 
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tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i 
ostala stručna tijela u Velikoj vijećnici Grada Osijeka, Kuhačeva 9 u Osijeku. 
 
  Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja    
„Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“, mogu se za vrijeme trajanja 
javne rasprave: 
 

 
- upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja  „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – 
Donji grad“,  
 

- predati u pismenom obliku putem urudžbenog zapisnika ili poštom, zaključno sa 
danom 30. lipnja 2010. godine Upravnom odjelu za urbanizam i graditeljstvo Grada Osijeka, 
Kuhačeva 9, Osijek 
 

 -  dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja 
 
        Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se 
uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 
 
        Pozivamo Vas da se uključite u javnu raspravu. 
 
 
 
        S poštovanjem,  
 
 
 
 
             
       
                                                                                                     PROČELNICA: 
 
 
                                                                                        Branka Andraši dipl. ing. arh.                                      
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REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
            

GRAD OSIJEK 
          Upravni odjel za urbanizam 

         i graditeljstvo 
                Kuhačeva 9, Osijek 

 
        
Klasa:   350-01/07-01/17 
Urbroj: 2158/01-05-01/08-10-65 
Osijek,  28. lipnja  2010. godine                                
                     
 

ZAPISNIK 
 

S JAVNOG IZLAGANJA U  
PROCEDURI PROVOĐENJA JAVNE  RASPRAVE  

O 
PRIJEDLOGU 

IZMJENA I DOPUNA  
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 

„PROSTOR SVEUČILIŠTE 
J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU – DONJI GRAD“ 

 
     Nositelj izrade Plana:  Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo 
          Kuhačeva 9, Osijek 
               Stručni izrađivač Plana:“ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE“ d.d. 
            Vijenac P. Kolarića 5a, Osijek 

 
 
Mjesto:   Velika vijećnica Grada Osijeka 
               Kuhačeva 9, Osijek 
Vrijeme:      28. 06 2010. godine, od 11.00 do 12.30 sati 
                
Nazočni:   popis nazočnih na javnom izlaganju nalazi se u privitku   Zapisnika  
 
 

Pročelnica UO za urbanizam i graditeljstvo gospođa Branka Andraši dipl. ing. arh. 
otvorila je javnu raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna UPU „Prostor Sveučilišta J. J. 
Strossmayera u Osijeku- Donji grad“, koji se nalazi na lokaciji Sveučilišnog campusa. 
Sveučilište se obratilo Gradu, upoznala je prisutne gđa Andraši, sa inicijativom za pokretanje 
Izmjene i dopune predmetnog plana iz razloga što su započeli sa projektima prenamjene i 
rekonstrukcije postojećih objekata u ulici Cara Hadrijana, te zbog novoplaniranih objekata. 
Osim toga, Grad je imao i zakonsku obvezu (Zakon o prostornom uređenju i gradnji NN br. 
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76/07 i 38/09.) uskladiti plan šireg područja sa planom užeg područja, dodala je gospođa 
Andraši. 
Zatim je dala riječ izrađivaču Plana gospođici Sandri Horvat dipl. ing. arh. iz Zavoda za 
prostorno planiranje. 
Gospođica Horvat je rekla, kako se Izmjene i dopune uglavnom odnose na postojeće 
građevine bivše vojarne koje su smještene na sjevernom dijelu prostora i koje su prema 
postojećem Planu predviđene za gradske sadržaje, te da će se prema  novom programu 
Sveučilišta, zbog potrebe za većim brojem fakulteta, isti prenamijeniti u sveučilišnu namjenu 
(osim središnje zgrade koja je predviđena za poslovnu namjenu). Od značajnih izmjena je 
ukidanje kongresnog centra za potrebe sveučilišne knjižnice, kao i promjena infrastrukture. 
Zatim je gospođica Horvat, kroz prezentaciju upoznala prisutne sa svim promjenama 
predmetnog Plana.  
 
 
Izmjene i dopune se odnose na: 
 

• Na planiranoj građevnoj čestici br 4, postojeća građevina planirana za zdravstvenu  
namjenu prenamjenjuje se u namjenu visokoučilište, odnosno prema sadašnjim 
potrebama sveučilišta za prostore umjetničke akademije. 

• Na planiranoj građevnoj čestici br 5, postojeća građevina planirana za administrativnu  
namjenu prenamjenjuje se u namjenu visokoučilište, odnosno prema sadašnjim 
potrebama sveučilišta za prostore umjetničke akademije. 

• Na planiranoj građevnoj čestici br 6, postojeća građevina planirana za pretežito 
uslužnu namjenu prenamjenjuje se u namjenu visokoučilište, odnosno prema 
sadašnjim potrebama sveučilišta za prostore studentskog zbora. 

• Na planiranoj građevnoj čestici br 7, postojeća i planirana građevina planirana za 
kulturu (sveučilišna knjižnica) prenamjenjuje se na način da se postojeća građevina 
prenamjenjuje u namjenu visokoučilište, a planirani aneks ukida i prenamjenjuje u 
pješačke površine. 

• Vezano za navedenu izmjenu, planirani kolno – pješački pristup planiranoj građevini 
prenamjenjuje se u pješačke površine. 

• Na planiranoj građevnoj čestici br 8, postojeća građevina planirana za pretežito 
uslužnu namjenu prenamjenjuje se u namjenu visokoučilište, odnosno prema 
sadašnjim potrebama sveučilišta za prostore umjetničke akademije. 

• Na planiranoj građevnoj čestici br 9, planirana građevina namjene kultura predviđena 
za planirani Kongresni centar prenamjenjuje se za prostore Sveučilišne knjižnice 
(namjena kultura se zadržava). Navedena izmjena izrađuje se sukladno dogovorima 
Grada Osijeka i uprave Sveučilišta, a sukladno zahtjevima Sveučilišta za većim 
površinama za gradnju sveučilišne knjižnice, te činjenici da je u Detaljnom planu 
uređenja prostora «Luka – Donji grad» u Osijeku (Službeni glasnik broj 2. od 6. 
veljače 2009.) na  građevnoj čestici oznake D7 – 1- javna i društvena namjena - 
kultura, omogućena gradnja koncertno – kongresne dvorane i/ili knjižnice. 

• Na planiranoj građevnoj čestici br 12, postojeća građevina planirana za pretežito 
uslužnu namjenu prenamjenjuje se u namjenu visokoučilište, odnosno prema 
sadašnjim potrebama sveučilišta za prostore učiteljskog fakulteta. 

• Na planiranoj građevnoj čestici br 13, postojeća građevina i aneks planirani za hotel 
prenamjenjuju se u namjenu visokoučilište, odnosno prema sadašnjim potrebama 
sveučilišta za prostore elektrotehničkog fakulteta. 
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• Na planiranoj građevnoj čestici br 14, postojeća građevina planirana za hotel  
prenamjenjuje se u namjenu kultura, odnosno prema sadašnjim potrebama sveučilišta 
za prostore izložbenog prostora ili sl.. 

• Na planiranoj građevnoj čestici br 15, postojeća građevina i aneks planirani za hotel 
prenamjenjuju se u namjenu visokoučilište, odnosno prema sadašnjim potrebama 
sveučilišta za prostore učiteljskog  fakulteta 

• Na planiranoj građevnoj čestici br 16, postojeća građevina planirana za upravnu  
namjenu prenamjenjuje se u namjenu visokoučilište, odnosno prema sadašnjim 
potrebama sveučilišta za prostore medicinskog fakulteta 

• Na planiranoj građevnoj čestici br 17, postojeća građevina planirana za pretežito 
trgovačku  namjenu  prenamjenjuje se u namjenu kultura, odnosno prema sadašnjim 
potrebama sveučilišta za scenski prostor. 

• U ul. Cara Hadrijana planirano tramvajsko stajalište  planira se istočnije (na mjestu 
postojećeg tramvajskog stajališta). 

• U Svačićevoj ulici se planiraju 2 autobusna stajališta: 
 

 na sjevernom dijelu Svačićeve ulice „dvostruko autobusno stajalište“, 
odnosno stajalište za moguće zaustavljanje 2 (dva) autobusa istovremeno, 

 na južnom dijelu Svačićeve ulice autobusno stajalište za zaustavljanje 1 
(jednog) autobusa. 

 
Izmjene i dopune, osim gore navedenog, obuhvaćaju i usklađivanje Odredbi za 
provođenje sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07), te 
važećom prostorno –planskom dokumentacijom (GUP, PPUG). 

 
1. Radi usklađenja s Izmjenama i dopunama GUP-a Osijeka kartografski prikaz 2A 

Prometi i tekstualni dio plana mijenjaju se  u sljedećim segmentima: 
 
- uređenje križanja Vukovarske ulice i Ulice P. Svačića, za koje je utvrđena veća 

mogućnost vrste uređenja u skladu s prometnim potrebama (križanje u razini, kružni 
tok, denivelacija), 

- usklađenje s normativima za parkiranje iz GUP-a, 
- usklađenje normativa za širinu biciklističke staze iz GUP-a, kao i planiranom trasom 

biciklističke staze u Vukovarskoj ulici i njen spoj na planiranu biciklističku stazu u 
Ulici P. Svačića. 

 
2. Radi usklađenja s Izmjenama i dopunama GUP-a Osijeka kartografski prikaz 2.C- 

Vodoopskrba i tekstualni dio plana mijenja se na sljedeći način: 
 
- vod u Ulici Matije Gupca, istočni dio, briše se, 
- vodovi označeni na kartografskom prikazu kao „postojeći vod koji se rekonstruira“ 

mijenjaju se u „postojeći vod“, 
- u tekstualnom dijelu plana i odredbama za provođenje mijenjaju se dijelovi vezani za 

rješenje infrastrukture kod izvedbe denivelacije raskrižja Vukovarske i Svačićeve ulice, 
s obzirom da se odustalo od planirane denivelacije. 

 
3. Radi usklađenja s Izmjenama i dopunama GUP-a Osijeka, kartografski prikaz 2.D. 

Odvodnja i tekstualni dio plana mijenja se na sljedeći način: 
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- vodovi u Ulici P. Svačića i Vukovarskoj ulici uz raskrižje spomenutih ulica umjesto u 
kategoriji postojeći vod koji se ukida prelaze u kategoriju postojeći vod, 

- planirani vod uz raskrižje Vukovarske ulice s Ulicom P. Svačića trasiran prema sjeveru 
se ukida, 

- mijenja se položaj voda Ulice P. Svačića uz raskrižje s Vukovarskom ulicom, 
- u tekstualnom dijelu plana i odredbama za provođenje mijenjaju se dijelovi vezani za 

rješenje infrastrukture kod izvedbe denivelacije raskrižja Vukovarske i Svačićeve ulice, 
s obzirom da se odustalo od planirane denivelacije. 

 
4. Radi usklađenja s Izmjenama i dopunama GUP-a Osijeka kartografski prikaz 2F 

Plinoopksrba, mijenja se na sljedeći način: 
 

- GUP-om je planiran distribucijski plinovod u koridoru Vukovarske ulice (sjeverna 
strana) i s njega priključak na interni razvod unutar prostora Sveučilišta J.J. 
Strossmayera. 
Ovaj planirani plinovod nalazi se unutar obuhvata UPU-a ''Prostor sveučilišta J.J. 
Strossmayera'', a nema ga na postojećem rješenju plinoopskrbe UPU-a. 
 
Ovaj vod se nalazi i u GUP-u i u Izmjenama i dopunama GUP-a. 

 
Izmjene i dopune, osim navedenog, obuhvaćaju i sljedeće izmjene infrastrukture : 
 

• Izmjene i dopune u području elektroenergetike obuhvaćaju izmjene tekstualnog dijela 
Plana i Odredbi za provođenje u smislu usklađenja sa Zakonom o prostornom 
uređenju i gradnju, usklađivanjem planirane mreže s predviđenom prenamjenom 
građevina, te prilagođavanja izgradnje elektroenergetske mreže i elektroopskrbe u 
fazama izgradnje građevina unutar obuhvata UPU-a, te izmjene kartografskog prikaza 
2.E. u smislu objedinjavanja koridora elektroenergetskih vodova 10(20) kV i 0,4 kV u 
jedinstveni elektroenergetski koridor umjesto posebnih koridora za KB 10(20) kV i 
koridora KB 0,4 kV. 

      Navedene izmjene posljedica su i zahtjeva iz dopisa HEP-Operator distribucijskog 
sustava d.o.o.; Elektroslavonija; Služba za razvoj i investicije. 

• Radi omogućavanja etapnosti izgradnje i činjenica da infrastruktura dijelom nije 
izvedena sukladno planiranim trasama mijenjaju se kartografski prikaz  plinoopskrba, 
vodoopskrba, odvodnja, vrelovodna mreža,  telekomunikacijska mreža. 

• Vezano za izmjene infrastrukture i zahtjeve tijela s javnim ovlastima, a radi 
jednoznačnijeg definiranja postojećih i planiranih infrastrukturnih građevina, u 
poprečne presjeke prikazane na kartografskom prikazu 2A docrtava se položaj 
postojećih i planiranih vodova. 

 
 

Na kraju izlaganja gospođica Horvat je rekla kako ima dosta izmjena koje su vezane za 
usklađenje sa GUP-om iz razloga što je Plan donesen prije prvog GUP-a, te kako je u 
međuvremenu uslijedilo niz izmjena, a da je jedna trenutno u tijeku.    
Gospođa Andraši je naglasila da se Izmjene i dopune UPU „Prostor Sveučilišta J. J. 
Strossmayera u Osijeku- Donji grad“ moraju uskladiti i donijeti tek nakon donošenja Izmjena 
i dopuna GUP-a. A od predstavnika Sveučilišta koji sada nažalost nisu prisutni, dodala je gđa 
Andraši, imaju dosta zahtjeva za izmjenu Plana koji se stalno nadopunjuje vezano uz 
promjene namjene objekata, promjene načina osiguranja parkirališnih mjesta uz neke 
novoplanirane objekte, promjene infrastrukture. 
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Zatim je gospođa Nada Zebić iz UO za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje 
pitala, na koji se način riješilo pitanje položaja trafostanice (TS). Predmetnim UPU-om iste su  
predviđene unutar građevine, a činjenica je da su potrebe Sveučilišta za električnom 
energijom puno veće, i da se nove građevine skoro neće graditi. Pitala je, na koji način će se 
rješavati imovinski odnosi. Oni imaju problem kada HEP ima TS-u koja treba biti smještena 
unutar građevine a ne gradi se  istovremeno sa njom.  
Gospođica Horvat je rekla, kako su omogućili pomicanje sve infrastrukture i kada su poslali 
Nacrt prijedloga Plana Gradu na uvid, pojavio se HEP sa tim zahtjevom i problemom koji 
očito nije prije uočen. Na sastanku je dogovoreno da se taj problem iskaže kao primjedba u 
javnoj raspravi, i da se dozvoli izgradnja na vlastitoj čestici a u konačnici da se uklopi u 
građevinu u čijem se sklopu prvobitno trebala nalaziti. 
Gospođa Zebić je rekla, kako formiranjem čestice za trafostanicu oni ulaze u imovinske 
odnose. Zatim je pojasnila, ako je HEP investitor mora biti i vlasnik te čestice ili dobiti 
ugovor o pravu građenja od Sveučilišta, što je njima posve svejedno u smislu buduće gradnje 
na toj čestici. Ali ako buduća građevina mora obuhvatiti i tu česticu Sveučilište neće moći 
ponovo biti investitor  bez prenošenja tog vlasništva na sebe ili formiranja opet jedinstvene 
čestice. Kako će se to riješiti, pitala je gospođa Zebić. Jedno je naslanjanje na tu našu česticu, 
a drugo obuhvaćanje građevine tom česticom, pojašnjavala je  gospođa Zebić. 
Gospodin Krunoslav Lipić je pitao, da li se taj problem Planom može riješiti. 
Gospođa Zebić  mu je odgovorila, da u odredbama Plana može biti navedeno da trafostanica                      
i osnovna građevina moraju činiti jedinstvenu cjelinu, ali je to i dalje imovinski ne rješivo. 
Problem se rješava istovremenom  gradnjom TS-e i građevine unutar koje se TS nalazi, te 
etažiranjem kompletnog objekta, gdje će HEP postati vlasnik svog dijela, a ujedno i 
suinvestitor. Ali kada se TS radi odvojeno (na svojoj  zasebno formiranoj građevnoj čestici), 
prilikom izgradnje druge građevine (koja mora obuhvatiti tu TS), čestica TS-e se mora ugurati 
u česticu na kojoj je potrebno graditi tu drugu građevinu, kazala je gospođa Zebić. i nastavila, 
da je osnovni problem kada se gradi samo dio građevine a ne građevina u cjelini.  
Ako se da ugovor o pravu građenja na nekoj čestici, onda vlasnik iste ne može više ništa 
graditi na toj čestici, a isto tako ne može se dati pravo građenja na dio čestice. Ne može se 
riješiti ni kao privremena građevina jer kao takva  temeljem zakona ne postoje. 
Gospođa Andraši je rekla da se građevine TS-e ne mogu pojaviti kao  slobodno stojeći 
objekti. 
Gospođica Horvat je rekla, kako je jedino rješenje formiranje građevne čestica za trafostanicu 
i gradnja buduće građevine oko nje, ali ne i iznad nje, te kako bi HEP morao povezati svoju 
TS-u sa pročeljem nove građevine. Zaključila je, kako je jedino tako moguće riješiti problem, 
ali da ostaje upitan izgled samog objekta.  
Gospođa Zebić je rekla, da joj je žao što nema predstavnika HEP-a i Sveučilišta da se 
zajednički pokuša naći neko rješenje, jer problem se javio kada su se objekti predviđeni za 
rušenje aktivirali sa nedovoljno angažirane snage pa je nastala potreba za novim 
trafostanicama koje sada predstavljaju problem. Opet je naglasila, da bi voljela da je neko 
prisutan iz Sveučilišta, kako bi objasnio zbog čega je došlo do promjena, jer da se radilo 
prema Planu građevine bi se gradile paralelno sa TS-ama, i ne bi bilo problema. 
Gospodin Lipić je rekao, kako se u planovima ne bave pitanjem vlasničkih odnosa, niti 
procedurom koja se radi nakon donošenja istih. Slaže se da je taj problem bitan za realizaciju, 
pa ako netko ima neko rješenje kako da se definiraju odredbe koje bi omogućile primjenu 
plana oni su otvoreni za sve mogućnosti. 
Gospođica Horvat je rekla, kako oni Planom mogu omogućiti da se unutar određene namjene 
izdvoji parcela za TS-u, ali da Sveučilište mora pronaći model kako riješiti problem kod 
otvaranja natječaja i kasnijeg projektiranja, gdje će osnovni projektantski uvjet biti - uklopiti  
buduću građevinu u TS-u. 
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Gospodin Oliver Grigić je pitao, da li se sa HEP-om razmotrila mogućnost uklapanja TS u 
postojeće zgrade koje se adaptiraju, naravno u dogovoru sa konzervatorima. Pa kada se objekt 
adaptira u njemu se adaptira i trafostanica. 
Gospođa Zebić je rekla, kako su sve adaptacije rađene bez ikakve dokumentacije. 
Na to je gospodin Grigić dodao, kako su uz to adaptirane i protivno planskoj namjeni. 
Koncepcija Plana je podrazumijevala preklapanje javnih potreba, društvenih i gradskih 
potreba, i zanima ga, što je tu ostalo od gradskih potreba. 
Gospođica Horvat mu je odgovorila, kako nije ništa ostalo od gradskih potreba i kako je sve 
postalo Sveučilišni campus.  
Gospodin Grigić je pitao da li će campus imati ogradu, na što mu je gospođica Horvat 
odgovorila, da neće imati ogradu ali će imati više fakulteta, Sveučilišnu knjižnicu šireg 
značaja, sportsku dvoranu, na što je gospodin Grigić prokomentirao, da se Sveučilišna 
knjižnica nalazi tamo gdje joj nije mjesto zato što je Sveučilište protivno Planu adaptiralo 
objekt. 
Gospođica Horvat je rekla, da položaj bivše knjižnice nije zadovoljavao svojom veličinom i 
statikom. Rekla je, kako je u međuvremenu donesen DPU „Luka Donji grad“ koji isto tako 
planira sveučilišnu knjižnicu ili kongresni centar, a kako se radi o maloj udaljenosti 
(DPU„Luka Donji grad “ se nalazi sjevernije od UPU „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera 
u Osijeku- Donji grad“), smatrali su da je primjerenije da se sveučilišna knjižnica nađe u  
sklopu campusa, a kongresni centar dalje, tako da je to bio još jedan od razloga promjene 
lokacije. 
Gospodin Grigić je uputio pitanje Gradu, da li smatraju da lokacija preko puta za koncertno-
kongresnu dvoranu ima prostorne uvjete za smještaj bolje nego na prijašnje predviđenom 
mjestu. 
Gospođa Andraši je rekla, kako su koncertno-kongresnu dvoranu predvidjeli na drugoj 
lokaciji gdje mogu riješiti imovinsko-pravno pitanje zemljišta, dok na prostoru campusa nisu 
u takvoj mogućnosti. Dodala je, kako je Grad čekao da dobije dio zemljišta na prostoru 
campusa predviđenog za izgradnju novih prometnica a za potrebe Poljoprivrednog fakulteta, 
dvije godine.  
Gospodin Grigić je rekao, kako sve ovo nema veze sa važećim Planom i kako to nije 
planiranje, nego prilagođavane.  
Gospođica Horvat je rekla, da se planiranje radilo prema prenamjenama, da izmjenama i 
dopunama, Plan neće biti lošiji, da samo postaje Sveučilišni campus, bez Gradskih sadržaja. 
Sveučilište se dosta razvilo, i povećalo potrebu za prostorom, ima puno više fakulteta koji 
nisu bili predviđeni važećim Planom a sada se trebaju negdje smjestiti pa je bolje da budu na 
jednom mjestu nego da su razbacani po gradu. 
Gospodin Grigić je predložio, da se vidi sa konzervatorima o mogućnosti smještaja 
trafostanica u neke od objekata koji će se adaptirati za potrebe Sveučilišta. Te TS-e trebale bi  
omogućiti adaptaciju, realizaciju do izgradnje novih objekata, a novi objekti u svom sastavu 
mogu imati TS-e. Smatra, da nije primjereno prvo smjestiti TS-u, a onda oko nje graditi 
biblioteku i sl. Pitao je, da li se može postaviti neka privremena (kontejnerska)  TS. 
Gospođa Zebić je rekla, da nema privremene građevine, za potrebe trajnih građevina. 
Privremene građevine se mogu koristiti samo za potrebe gradilišta. Rekla je, kako su oni već 
izdali lokacijske dozvole za dvije sporne TS-e. Problem je nastao, kada se sva planirana 
električna energija za Poljoprivredni fakultet povukla za restoran, koji se trebao srušiti, a ne 
sanirati kako je to Sveučilište učinio.  
Gospodin Grigić je pitao, zašto se u sklopu restorana i za njegove potrebe nije smjestila 
trafostanica. 
Gospođa Zebić je rekla, kako nisu mogli dobiti dozvolu zato što je objekt predviđen za 
uklanjanje. Da su svi radovi rađeni kao održavanje građevine i „da idu ispred i mimo“ Plana. 
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Gospođa Andraši je rekla da smještaj instalacija dobrim dijelom nije u skladu sa planom, 
kako je Sveučilište vlasnik zemljišta, Grad nema nikakvu kontrolu.  
Gospodin Grigić je predložio da se završi rasprava i da se uputi dopis Sveučilištu i HEP-u, jer 
oni koji imaju najveće probleme smatraju ovo nebitnim, kada se nisu pojavili na javnoj 
raspravi. Kako bi Grad trebao „iskrojiti po svom, a da bi se oni morali uklopiti“. Pitao je, da li 
se kroz provedbene odredbe Plana može ubaciti, da se u slučaju adaptacije, prenamjene 
postojećih objekata u njihovom sklopu može formirati TS. 
Gospođica Horvat je rekla, da su oni nešto slično već ubacili ali da se kroz ovu primjedbu 
može to napraviti. Planom mogu omogućiti dosta toga, ali ne žele da se desi izgradnja TS-e 
oko koje će se poslije projektirati objekt.  
Gospodin Grigić se u potpunosti složio i naglasio, da se ne smije dogoditi da se oko TS-e 
kasnije projektira objekt. U sklopu biblioteke neka se napravi TS za biblioteku, a sada neka 
HEP napravi manju TS-u za sadašnje potrebe.  
Gospođa Andraši je pitala, što će biti ako konzervatori ne odobre smještanje TS-a unutar 
zaštićenih objekata, i kako to da jedino restoran nije zaštićen a već je saniran. 
Gospođa Zebić je rekla, da su izdane dvije lokacijske dozvole za izgradnju trafostanica koje 
su po Planu (markici) i trebaju biti smještene unutar objekta (za koje je pitanje kada će se 
graditi). Stoga predlaže da se planom uvjetuje formiranje jedinstvene čestice i uklapanje TS-e 
u buduću građevinu. No i dalje ostaje pitanje imovinskog rješavanja u gruntovnici. Te TS-e će 
služiti za napajanje Poljoprivrednog i Građevinskog fakulteta, no nije poznato da li će biti 
dostatne i za biblioteku.    
Gospodin Grigić je rekao, da je HEP  lokacijskom dozvolo riješio svoj problem, a Sveučilište 
će ovisiti o kućici 5*5.  
 
 
 
Javna rasprava je završila u 12.30 
 
 
Zapisnik sastavila:   Spomenka Junaković ing. građ. 
 
  
                                                          
 
 
 
 
 
                                                                                                 PROČELNICA: 
 
 
                                                                                        Branka Andraši, dipl.ing.arh. 
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ODGOVORI NA PRIMJEDBE S JAVNOG UVIDA  
1. Odgovor na primjedbu iz zapisnika vezanu za smještaj i uvjete gradnje 10(20)/0,4 
kV trafostanica 
 
PRIMJEDBA SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA 
Odredbama za provođenje omogućiti će se gradnja TS koje su planirane unutar građevina i kao 
samostojećih, uz suglasnost vlasnika građevne čestice, na način da u konačnici bude moguće njihovo 
uklapanje u gabarite osnovne građevine. Imovinsko pravne odnose i etapnost izgradnje nije moguće 
definirati ovim planom, ali  su planom omogućena varijantna rješenja, te je potrebno pri samoj 
realizaciji odabrati  način i etapnost gradnje sukladan elektroenergetskim potrebama,  a projektom 
definirati takovo rješenje koje neće umanjiti vrijednost planom predviđene osnovne građevine. 
 
U Odredbama za provođenje, članak 61., 1. alineja se mijenja i glasi: 
 - trafostanice KTS 10(20)/0,4 kV u prostoru obuhvata ovog Plana graditi u sklopu novih građevina ili 
samostojeće na površinama javne namjene. Ukoliko se dogodi neusklađenost izgradnje građevina s 
ugrađenim TS 10(20)/0,4 kV i okolnih građevina za koje je potrebno osigurati električnu energiju, 
dozvoljava se izgradnja tih TS kao samostojeće, uz suglasnost vlasnika građevne čestice, na način da u 
konačnici bude moguće njihovo uklapanje u gabarite osnovne građevine. Veličina građevnih čestica za 
TS 224  na građevnoj čestici 9 i za KTS 225 na građevnoj čestici 13 trebaju iznositi 7x7,5 m s dužom 
stranicom postavljenom usporedo sa stranicom budućih građevina. Za samostojeće TS potrebna 
građevna čestica je 7x7 m, a za rasklopište (R) 10x10 m. 
 
 
 
2. ODGOVORI NA PRIMJEDBE  
 
1. Hep –Operator distribucijskog sustava d.o.o. 
 
 
 1.1. Primjedba HEP-ODS d.o.o., Služba za razvoj i investicije; Odjel za razvoj mreže odnosi 

se na dopunu Obrazloženja. 
 
  PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA. 
 
  U Obrazloženju u podnaslovu ''Izmjene i dopune, osim navedenog, obuhvaćaju i sljedeće 

izmjene infrastrukture'' u drugom odlomku točke 1. unešena je tražena izmjena i dopuna 
teksta koja glasi:: 

  ''a) dne, 13. kolovoza 2009., dopis pod brojem: 400800401-6702/09 MČ, 
   b) dne, 28. lipnja 2010., dopis pod brojem: 400800401-3061/10 GJ.'' 
 
 1.2. Primjedba se odnosi na poglavlje 3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način 

korištenja i uređenja površina, tablica br. 6. 
   
  PRIMJEDBA SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA. 
  Sukladno primjedbama povećane su površine traženih trafostanica prikazanih na 

kartografskoim prikazima, ali s obzirom da je predmetni iskaz površina prikazan u tablici 
izračunat s kartografskog prikaza br. 1 na kojem su površinom prikazane samostojeće 
trafostanice i rasklopište, ukupno povećanje površine za predmetne infrastrukturne 
građevine iznosi 51 m2, što nije vidljiva promjena površine (u tablici su površine iskazane 
u hektarima , te zaokružene na 2 decimale). 
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 1.3. Primjedba se odnosi na dopunu teksta prve točke članka 7, tako da se u trećem redu 
dodaju riječi: ''i infrastrukturne građevine''. 

 
  PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA. 
 
  Nakon dopune prva točka članka 7., će glasiti: 
 
  ''• u okviru visokih učilišta (D5)-fakulteti i prateći upravni, kulturni, poslovni (uslužni i 

trgovački) i ugostiteljski sadržaji u funkciji fakulteta i za potrebe studenata, 
sekundarne cestovne, biciklističke i pješačke prometnice s infrastrukturom i 
infrastrukturnim građevinama, te parkovne i druge zelene površine, vodene površine i 
urbana oprema,'' 

 
 
 1.4. Primjedba se odnosi na dopunu članka 61. s još jednom alinejom. 
 
  PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA. 
 
  Iza druge alineje članka 61. dodaje se nova koja glasi: 
 
  ''- u kartografskom prikazu ucrtani privodi trasa elektroenergetskih kabela 10(20) kV i 

0,4 kV građevnim česticama samo su orijentacijski, a njihov stvaran broj i pozicija za 
bilo koju građevnu česticu bit će definirani odgovarajućom projektnom 
dokumentacijom kako bi se ostvarilo optimalno rješenje napajanja glede kvalitete i 
pouzdanosti napajanja.'' 

 
 
2. Primjedbe i prijedlozi na broj i raspored trasa elektroenergetskih kabela 10(20) kV i 0,4 kV u 

kartografskom prikazu 2.B.: 
 
 2.1. Ovaj dio je samo konstatacija da su usvojene primjedbe iz dopisa HEP-ODS d.o.o. od dne, 

13. kolovoza 2009. godine. 
 
  KONSTATACIJA SE PRIHVAĆA. 
 
 
 2.2. Primjedba se sastoji od dva dijela i to: 
 

- korekcija položaja i 10(20) kV priključaka KTS 224 i KTS 225, 
- upisati u tekst potrebne veličine građevnih čestica za KTS i R. 

 
  PRIMJEDBE SE DJELOMIČNO PRIHVAĆAJU. 
 
  Za prvi dio primjedbe izvršene su korekcije položaja KTS i priključnih 10(20) kV 

dalekovoda na kartografskom prikazu 2.B, osim samog načina priključenja na TS, što nije 
ugrađeno u Plan jer je tolika detaljnost prikaza nepotrebna. 

  Za drugi dio primjedbe dopunjena je prva alineja članka 61., te će glasiti: 
 
 ''- trafostanice KTS 10(20)/0,4 kV u prostoru obuhvata ovog Plana graditi u sklopu 

novih građevina ili samostojeće na površinama javne namjene. Ukoliko se dogodi 
neusklađenost izgradnje građevina s ugrađenim TS 10(20)/0,4 kV i okolnih građevina 
za koje je potrebno osigurati električnu energiju, dozvoljava se izgradnja tih TS kao 
samostojeće, uz suglasnost vlasnika građevne čestice, na način da u konačnici bude 
moguće njihovo uklapanje u gabarite osnovne građevine. Veličina građevnih čestica 
za TS 224  na građevnoj čestici 9 i za KTS 225 na građevnoj čestici 13 trebaju iznositi 
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7x7,5 m s dužom stranicom postavljenom usporedo sa stranicom budućih građevina. 
Za samostojeće TS potrebna građevna čestica je 7x7 m, a za rasklopište (R) 10x10 m.'' 

 
 
 2.3. Primjedba se odnosi na način priključenja TS 225. 
 
  PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA. 
 
  Ovolika detaljnost prikaza je nepotrebna u UPU (vidi članak 61. treća alineja), a ako TS 

bude ugrađena u građevinu vrlo je upitno da li je takav priključak izvodiv. 
 
 
 2.4. Primjedba se odnosi na ucrtavanje priključka za građevnu česticu 17. 
 
  PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA. 
 
  Traženi priključak docrtan je na kartografskom prikazu 2.B. 
 
 
 2.5. Primjedba se odnosi na priključenje građevine na građevnoj čestici br. 10. 
  
  PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA. 
 
  Traženi priključak docrtan je na kartografskom prikazu 2.B. 
 
 
 
 2.6. Primjedba se odnosi na ucrtavanje izlaza EE trasa prema rubovima obuhvata UPU-a. 
 
  PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA. 
 
  Traženi izlazi EE trasa docrtani su na kartografskom prikazu 2.B. 
 
 
 2.7. Primjedba se odnosi na veličine građevnih čestica TS i R (rasklopišta). 
 
  PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA. 
 
  Podaci o veličinama građevnih čestica za TS i rasklopište (R) unešeni su već pod 

dopunama prve alineje članka 61. u primjedbi br. 2.2. 
 
 
 
2. Vodovod Osijek d.o.o. 
PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA 
 
Primjedba se prihvaća na način da će se Odredbom za provođenje osigurati prostor za izgradnju i 
održavanje u koridoru prometnice kroz građevinu na građevnoj čestici br. 11. 
Iza članka 42. dodaje se novi članak (42a.) koji glasi: 
''U koridoru prometnice koja prolazi kroz planiranu građevinu poslovne namjene na građevnoj čestici 
br. 11., ispod infrastrukturnih koridora (vodovod, odvodnja, elektroenergetski vod) nije moguće graditi 
podzemne etaže i prilazne rampe, niti bilo koje druge konstruktivne elemente građevine.'' 
 
Također se u poprečne presjeke prikazane  na kartografskom prikazu dodaje položaj vrelovoda. 
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3. Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku 
PRIMJEDBA POD 3.1 
PRIMJEDBA SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA 
Ovim izmjenama i dopunama na građevno jčestici br. 9 planira se izgradnja sveučilišne knjižnice 
umjesto, do sada planiranog, kongresnog centa, a vezano za zahtjev Sveučilišta J.J.Strossmayera, s 
obzirom da je površina za gradnju na prije predviđenoj lokaciji bila nedostatna za sveučilišnu 
knjižnicu. 
S obzirom na navedeno, primjedba se prihvaća djelomično, na način da se na zapadnom dijelu ukida 
obvezni građevni pravac i građevna točka, te je planiranu građevinu moguće smjestiti sukladno 
potrebama. 
Postojeća građevina koje se napominje je planom predviđena za rušenj, te ju je svakako potrebno 
ukloniti kada se predmetni prostor bude privodio planiranoj namjeni. 
 
 
 
PRIMJEDBA POD 3.2 
PRIMJEDBA SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA 
 
Odredbom za provođenje omogućit će se u slučaju prostornih ograničenja (arheološki nalazi) 
izmještanje lokacije planirane garaže pod uvjetima da je nova lokacija u granicama obuhvata Plana, 
odnosno da nije od sadržaja za koji gradi udaljena više od 100,0 m. Maksimalna udaljenost od 100 
metara definirana je planom višeg reda (Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna GUP-a Osijeka 
koji je u proceduri donošenja i čije donošenje je neophodno prije donošenja ovoga plana najviše zbog 
koeficjenata izgrađenosti i sl ). 
 
U članku 41. dio teksta koji glasi: 
 
''-  na parkiralištima i garažama naznačenih u Planu koji u odnosu na građevinu čije potrebe 

servisiraju nisu udaljeni više od 300,0 m 
- na vlastitoj građenoj čestici'' 
 
Zamjenjuje novim koji glasi: 
 
''- na parkiralištima i garažama naznačenim u Planu,  
- na vlastitoj građevnoj čestici 
- u slučaju ograničenja uslijed pronalaska vrijednih arheoloških nalaza  i slično, planirane lokacije 

podzemnih garaža moguće je izmjestiti na nove lokacije, uz uvjet da se nalaze u okviru granica 
obuhvata Plana, da nisu od sadržaja koji servisiraju udaljene više od 100,0 m, te da su u skladu s 
drugim Odredbama ovog Plana. 
Pri tome je moguće podzemnu garažu zamijeniti s garažama u okviru građevine.'' 

 
PRIMJEDBA POD 3.3 
PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA 
U tekstualnom dijelu plana poglavlje 3.6.2., rečenica koja glasi: 
Od ukupno 10 zaštićenih zgrada, 7 se zadržava kao samostojeće, dok se 3 zgrade predviđaju povezati s 
novim zgradama i to na dijelu u kojem se nalaze vertikalne komunikacije što će omogućiti 
maksimalno očuvanje  njihovog fizičkog i funkcionalnog integriteta. 

Zamjenjuje se sljedećom rečenicom: 
 
Od ukupno 10 zaštićenih zgrada, 8 se zadržava kao samostojeće, dok je  2   moguće zadržati kao 
samostojeće , ali ih je  moguće  povezati i s novim zgradama i to na dijelu u kojem se nalaze vertikalne 
komunikacije što će omogućiti maksimalno očuvanje  njihovog fizičkog i funkcionalnog integriteta. 
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PRIMJEDBA POD 3.4 
PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA 
Za postojeću građevinu na planiranoj građevnoj čestici br.14 se umjesto namjene „kultura“ definirane 
Prijedlogom Izmjena i dopuna ovoga UPU-a, definira namjena „visokoučilište“. 
 
 
PRIMJEDBA POD 3.5 
PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA 
Radi se o tehničkoj pogrešci, te je navedeno ispravljeno u tekstualnom dijelu plana i kartografskom 
prikazu br.1. 
 
 
PRIMJEDBA POD 3.6 
PRIMJEDBA SE  DJELOMIČNO PRIHVAĆA 
Zbog značaja prostora obuhvaćenog ovim Planom kao i funkcije i značaja pojedinih građevina i 
kompleksa u obuhvatu Plana, utvrđuje se obveza provođenja urbanističko-arhitektonskih natječaja i 
natječaja za pojedina područja, pa tako i za područje V, jer se radi  o formiranju pročelja prema 
planiranoj glavnoj šetnici unutar novoplaniranog sveučilišnog kampusa, a ujedno i interpolaciji  u 
zaštićeni potez građevina (pročelja ) prema Ulici cara Hadrijana. 
Kako bi se omogućila brža realizacija budućih sveučilišnih prostora i građevina, u Odredbe za 
provođenje ugradit će se Odredba kojom se, za predmetno područje,  omogućava provedba  
urbanističko-arhitektonskog natječaja za područje V prikazano na kartografskom prikazu 3.B. u dvije   
faza, odnosno moguća je provedba  urbanističko-arhitektonskog  natječaja za samo jednu planiranu 
građevnu česticu, ali je  pri izradi urbanističko-arhitektonskog natječaja za 2. fazu potrebno  obuhvati 
preostalo područje prikazano na kart. prikazu 3B. 
 

Članak 103. koji glasi 

Zbog značaja prostora obuhvaćenog ovim Planom kao i funkcije i značaja pojedinih građevina i 
kompleksa u obuhvatu Plana, utvrđuje se obveza provođenja urbanističko-arhitektonskih natječaja i 
natječaja za pojedina područja. 

Područja za koja je utvrđena obveza provedbe natječaja označena su na kartografskom prikazu br. 3. 
UVJETI KORIŠTENJA, UREÐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA /3.B. PODRUČJA I DIJELOVI 
PRIMJENE POSEBNIH MJERA PROVOÐENJA I OBLICI KORIŠTENJA. 

Investitori građevina dužni su prilikom podnošenja zahtjeva za ishođenje građevne dozvole priložiti 
dokaz o provedenom natječaju. 

Zamjenjuje se i glasi: 
 
Zbog značaja prostora obuhvaćenog ovim Planom kao i funkcije i značaja pojedinih građevina i 
kompleksa u obuhvatu Plana, utvrđuje se obveza provođenja urbanističko-arhitektonskih natječaja i 
natječaja za pojedina područja. 

Područja za koja je utvrđena obveza provedbe natječaja označena su na kartografskom prikazu br. 3. 
UVJETI KORIŠTENJA, UREÐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA /3.B. PODRUČJA I DIJELOVI 
PRIMJENE POSEBNIH MJERA PROVOÐENJA I OBLICI KORIŠTENJA. 

Provedba  urbanističko-arhitektonskog natječaja za područje V prikazano na kartografskom prikazu 
3.B. moguća je u dvije   faza, odnosno moguća je provedba  urbanističko-arhitektonskog  natječaja za 
samo jednu planiranu građevnu česticu, ali je  pri izradi urbanističko-arhitektonskog natječaja za 2. 
fazu potrebno  obuhvati preostalo područje prikazano na kart. prikazu 3B. 
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Investitori građevina dužni su prilikom podnošenja zahtjeva za ishođenje građevne dozvole priložiti 
dokaz o provedenom natječaju. 

 
 
PRIMJEDBA POD 3.7 
PRIMJEDBA SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA 
Odredbom za provođenje omogućit će se u slučaju prostornih ograničenja (arheološki nalazi) 
izmještanje lokacije planirane garaže pod uvjetima da je nova lokacija u granicama obuhvata Plana, 
odnosno da nije od sadržaja za koji gradi udaljena više od 100,0 m. Maksimalna udaljenost od 100 
metara definirana je planom višeg reda (Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna GUP-a Osijeka 
koji je u proceduri donošenja i čije donošenje je neophodno prije donošenja ovoga plana najviše zbog 
koeficjenata izgrađenosti i sl ). 
 
 
U članku 41. dio teksta koji glasi: 
 
''-  na parkiralištima i garažama naznačenih u Planu koji u odnosu na građevinu čije potrebe 

servisiraju nisu udaljeni više od 300,0 m 
- na vlastitoj građenoj čestici'' 
 
Zamjenjuje novim koji glasi: 
 
''- na parkiralištima i garažama naznačenim u Planu,  
- na vlastitoj građevnoj čestici 
- u slučaju ograničenja uslijed pronalaska vrijednih arheoloških nalaza  i slično, planirane lokacije 

podzemnih garaža moguće je izmjestiti na nove lokacije, uz uvjet da se nalaze u okviru granica 
obuhvata Plana, da nisu od sadržaja koji servisiraju udaljene više od 100,0 m, te da su u skladu s 
drugim Odredbama ovog Plana. 
Pri tome je moguće podzemnu garažu zamijeniti s garažama u okviru građevine.'' 

 
4. Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Područni ured Osijek 
PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA 
U Odredbe za provođenje, iza naslova 10. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA,  dodaje se  naslov 10a. 
MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA STANOVNIŠTVA i članak102a koji glasi: 
 
Pri organizaciji i namjeni površina u obuhvatu predmetnog plana, u cilju provođenja mjera zaštite i 
spašavanja stanovništva, materijalnih dobara i okoliša, kako bi se umanjile posljedice i učinci 
djelovanja prirodnih i antropogenih katastrofa i  velikih nesreća, te povećao stupanj sigurnosti 
stanovništva materijalnih doba i okoliša, potrebno je primjenjivati odredbe važećih zakona i 
pravilnika, osobito: 
 
- Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09), 
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07), 
- Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom 

planiranju i uređivanju prostora (NN br. 29/83, 36/85, 42/86), 
- Zakon o unutarnjim poslovima, čl. 24.p do 24.ž (NN br. 29/91, 73/91, 19/92, 33/92, 76/94, 

161/98, 128/99, 29/00, 53/99, 29/00 i 32/02), 
- Pravilnik o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi 

skloništa i drugi objekti za zaštitu (NN br. 2/91), 
- Pravilnik o tehničkim normativima za skloništa (NN br. 53/91), 
- Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN br. 47/06). 
 
 
 



 133

 
5. Gradska četvrt Donji grad 
PRIMJEDBA SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA 
Dio primjedbe koji se odnosi na planiranje višeetažne garaže unutar obuhvata plana je prihvaćen, 
odnosno planom se , kroz izmjenu članka 41. omogućava gradnja garaža , ali ne kao samostalne 
građevine, već u sklopu građevina. 
U članku 41. dio teksta koji glasi: 
 
''-  na parkiralištima i garažama naznačenih u Planu koji u odnosu na građevinu čije potrebe 

servisiraju nisu udaljeni više od 300,0 m 
- na vlastitoj građenoj čestici'' 
 
Zamjenjuje novim koji glasi: 
 
''- na parkiralištima i garažama naznačenim u Planu,  
- na vlastitoj građevnoj čestici 
- u slučaju ograničenja uslijed pronalaska vrijednih arheoloških nalaza  i slično, planirane lokacije 

podzemnih garaža moguće je izmjestiti na nove lokacije, uz uvjet da se nalaze u okviru granica 
obuhvata Plana, da nisu od sadržaja koji servisiraju udaljene više od 100,0 m, te da su u skladu s 
drugim Odredbama ovog Plana. 
Pri tome je moguće podzemnu garažu zamijeniti s garažama u okviru građevine.'' 

 
Dio primjedbe koji se odnosi na prioritete izgradnje nije predmet Urbanističkog plana uređenja, 
odnosno planom je omogućena izgradnja prometnih koridora, a sama dinamika izgradnje uvjetovana 
je drugim elementima (rješavanje imovinsko – pravnih odnosa, program gradnje i sl.) 
 
6. Ministarstvo kulture – Konzervatorski odjel u Osijeku 
PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA 
Izmjene se ugrađuju u Odredbe za provođenje i kartografski prikaz 3.A. PODRUČJA PRIMJENE 

POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE. 
 
Članak  90. koji glasi: 
Preventivno zaštićena povijesna cjelina označena je na kartografskom prikazu br. 3. UVJETI 
KORIŠTENJA, UREÐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA /3.A. PODRUČJE PRIMJENE POSEBNIH 
MJERA UREÐENJA I ZAŠTITE, a obuhvaća zaštićene građevine. 

U unutrašnjosti zaštićenih građevina moguće su pregradnje, ali s obveznim zadržavanjem postojećeg 
konstruktivnog sklopa. 

Potkrovne prostore je moguće također koristiti, uz zadržavanje postojeće krovne konstrukcije što 
isključuje podizanje nadozida. Njihovo osvjetljavanje i provjetravanje moguće je ležećim krovnim 
prozorima ("krovne kućice" su isključene). 

Zamjenjuje se i glasi: 
 
Područje obuhvata ovog Plana u cijelosti se nalazi unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada 
Osijeka. 

Zaštićena kulturno-povijesna cjelina grada Osijeka prikazanja je na kartografskom prikazu br. 3. 
UVJETI KORIŠTENJA, UREÐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA /3.A. PODRUČJE PRIMJENE 
POSEBNIH MJERA UREÐENJA I ZAŠTITE, a obuhvaća i zaštićene građevine. 

U unutrašnjosti zaštićenih građevina moguće su pregradnje, ali s obveznim zadržavanjem postojećeg 
konstruktivnog sklopa. 



 134

Potkrovne prostore je moguće također koristiti, uz zadržavanje postojeće krovne konstrukcije što 
isključuje podizanje nadozida. Njihovo osvjetljavanje i provjetravanje moguće je ležećim krovnim 
prozorima ("krovne kućice" su isključene). 

Zidano-kovanu ogradu ispred zgrada vojarni u Svačićevoj i Hadrijanovoj ulici potrebno je zadržati i 
obnoviti te zadržati postojeće travnjake predvrtova vojarni i zeleni pojas između ograde i ceste 
(tramvajske pruge). 
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H)  EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PROSTORNOG 
PLANA 

 
Urbanistički plan uređenja "Prostor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku – Donji Grad" 
donešen je 2003. godine ("Službeni glasnik" Grada Osijeka, br.4/2003.). 
 
Urbanističkim planom uređenja obuhvaćen je kompleks bivše vojarne "Drava" i obodne ulice, 
ukupne površine 25,99 ha. 
Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja "Prostor Sveučilišta J.J. Strossmayera u 
Osijeku – Donji Grad" izrađuju se temeljem Zakona o prostornom uređenju i Programa mjera 
za unapređenje stanja u prostoru Grada Osijeka (2006.-2010.) - (Službeni glasnik Grada 
Osijeka br. 5/06). 
 
U tijeku izrade Nacrta prijedloga održana je prethodna rasprava 30.10.2007. godine u 10 sati 
u Velikoj vijećnici Gradskog poglavarstva Grada Osijeka. 
Prethodna rasprava objavljena je 19.10.2007. godine u ''Glasu Slavonije'' i ''Slavonskom 
domu''. 
 
Nakon prethodne rasprave u toku 2008, 2009 i 2010. godine održan je niz radnih sastanaka 
s predstavnicima Grada Osijeka, Sveučilišta J.J. Strossmayera i predstavnicima 
infrastrukturnih tijela. 
Prihvaćene primjedbe s prethodne rasprave i radnih sastanaka ugrađene su u Nacrt 
prijedloga Urbanističkog plana uređenja "Prostor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku – 
Donji Grad" (veljača 2010.). 
 
U lipnju 2010. godine, gradonačelnik Grada Osijeka utvrđuje Prijedlog Urbanističkog plana 
uređenja "Prostor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku – Donji Grad" i upućuje ga u javnu 
raspravu. 
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Prihvaćene primjedbe s javne rasprave ugrađene su u Nacrt konačnog prijedloga koji je 
poslan tijelima i osobama na mišljenje/očitovanje. 
Sukladno očitovanju HEP-a Operatora distribucijskog sustava i Vodovoda-Osijek d.o.o, u 
manjem dijelu je ispravljen kartografski prikaz 2E i presjek 12-12 na kartografskom prikazu 
2A, sukladno traženom. 
 
 
Gradonačelnik grada Osijeka Zaključkom je utvrdio Konačni prijedlog plana i uputio ga na 
donošenje. 
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Plan je donesen na 11. sjednici  Gradskog vijeća Grada Osijeka 12.11.2010. i objavljen u 
Službenom glasniku Grada Osijeka br. 12/2010 od 16.11.2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 140

 
I)  MIŠLJENJA I OČITOVANJA 
 
 
1.  MINISTARSTVO KULTURE – Konzervatorski odjel u Osijek 
2.  Gradski prijevoz putnika d.o.o. 
3.  Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije 
4.  HEP-Plin d.o.o. 
5.  HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek, Služba za razvoj i 

investicije, Odjel za razvoj mreža 
6. Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Rektorat  
7. Republika Hrvatska, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Osijek 
8. Uprava za ceste Osječko – baranjske županije 
9. Vodovod-Osijek d.o.o. 
10.    Republika Hrvatska  - Ministarstvo unutarnjih poslova 
11.  Osječko – baranjska županija – Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i 

zaštitu okoliša 
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