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PRIJEDLOG ODLUKE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE 

 

 

NACRT ODLUKE 

 

 

Na temelju članka 109. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 
65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) te članka___. Statuta Grada Gline („Službeni vjesnik" 
_________), Gradsko vijeće Grada Gline, na sjednici održanoj ___________ godine, 
donijelo je  

ODLUKU 

o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja "Poduzetničke zone Željezara" u 
Glini 

 

Članak 1.  

Detaljni plan uređenja "Poduzetničke zone Željezara" u Glini" ("Službeni vjesnik" broj 03/12.) 
– u daljnjem tekstu: Plan, stavlja se izvan snage. 

 

Članak 2. 

Ove odredbe odgovarajuće se primjenjuju na grafički i tekstualni dio Plana. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom vjesniku.  

 

KLASA:  
URBROJ:  
Glina,  

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA GLINE 

Predsjednik Gradskog vijeća 
Članak 1. 
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OBRAZLOŽENJE 

 

POLAZIŠTA 

Razlozi zbog kojih se pristupilo stavljanju van snage navedeni su u Odluci o izradi IV. 
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Gline i provođenju postupka stavljanja 
izvan snage Detaljnog plana uređenja poduzetničke zone "Željezara" u Glini koja je usvojena 
na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Gline održanoj 29. studenog 2018. godine. Navedena 
odluka objavljena je u “Službenom vjesniku“ broj 74/18.  

Temeljem članka 86. stavka 3. Zakona pribavljeno je mišljenje Upravnog odjela za prostorno 
uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša KLASA: 351-03/18-05/31, URBROJ: 2176/01-09/13-
18-2 od 15. lipnja 2018. god. te je proveden postupak Ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš, kojim je utvrđeno da  nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na 
okoliš. 

U Odluci su navedeni sljedeći razlozi za stavljanje DPU-a izvan snage su: 

 nemogućnost provedbe dosadašnjih planskih rješenja na području 
poduzetničke zone "Željezara", 

 izrada cjelovitog rješenja UPU-a grada Gline sukladno PPU Grada Gline, a 
koje obuhvaća i područje DPU-a. 

Postupak stavljanja izvan snage DPU-a provodi se istovremeno s postupkom izrade i 
donošenja Plana. 

 

CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA 

U razdoblju od usvajanja DPU-a do danas za područje središta grada Gline došlo je 
do promjene ne samo prostornih planova šireg područja, već i zakonske regulative te su se 
pojavile nove okolnosti koje imaju utjecaj na korištenje i namjenu prostora te na prometnu 
mrežu. 

 

OBRAZLOŽENJE PLANSKIH RJEŠENJA 

Od donošenja DPU-a 2012. godine do danas u većem je dijelu realizirana parcelacija 
te je utvrđeno da je došlo do potrebe za drugačijim planskim rješenjima od onih propisanih 
DPU-om, a posebice se to odnosi na uvjete gradnje. 

Obuhvat DPU-a koji se stavlja izvan snage podudara se s granicom obuhvata 
Detaljnog plana uređenja poduzetničke zone "Željezara" u Glini (Službeni vjesnik br. 03/12.). 


