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Na temelju čl. 86. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 158/13 ) 
i odredbe članka 32. Statuta Grada Donja Stubica („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske 
županije“, broj 14/09, 12/13 i 27/14) Gradsko vijeće Grada Donja Stubica na 15. sjednici održanoj  
17. prosinca  2014. godine, donijelo je  

 
 

ODLUKU 
o izradi I. Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja mjesta Donja Stubica 
 
 

Članak 1 

Grad Donja Stubica pokreće postupak za izradu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja mjesta Donja Stubica.  

Ovom Odlukom utvrđuju se osnovna polazišta i ciljevi temeljem kojih će se izraditi i donijeti 
I. Izmjene i dopune UPU-a mjesta Donja Stubica.  
 

 

1. Pravna osnovu za izradu i donošenje prostornog plana 

Članak 2. 

Za područje naselja Donja Stubica na snazi je Urbanistički plan uređenja mjesta Donja 
Stubica („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br.13/12). Temeljem članka 85 Zakona o 
prostornom uređenju ("Narodne novine", 153/13), u daljnjem tekstu Zakon, Grad Donja Stubica 
započinje pokretanje postupka izrade I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja mjesta 
Donja Stubica (u daljem tekstu: UPU Donja Stubica). 

 

2.  Razlozi izrade i donošenja I. Izmjena i dopuna UPU-a Donja Stubica 

Članak 3. 

Tijekom primjene odredbi UPU-a mjesta Donja Stubica uočene su određene teškoće u 
njegovom ostvarenja. Ujedno dogodile su se određene promjene u promišljanju uređenja ovog 
dijela prostora Donje Stubice, a one koje imaju upliv upravo na ovo područje su: 

a) U tijeku je izrada projektne dokumentacije za obnovu državne ceste D307 te njenog 
cestovnog spoja s planiranom cestom unutar gospodarskog područja „Golubovec - zapad“ 
(sjevernije od dvorca Golubovec). Stoga bi se trebale izvršiti određene izmjene u obliku i 
veličini gospodarskog područja istočno od potoka Mesečaj (između željezničke pruge i 
D307) u smislu njegovog proširenja sve do planirane prometnice koja se spaja s D307. 



Pored ovog proširenja treba se utvrditi novi cestovni sustav za ovo područje kao i nova 
detaljnija namjena površina poštujući već postojeće. Nadalje, treba istražiti mogućnosti na 
promjenu mjesta spoja prometnica gospodarskog područja na D307 jer sada planirani 
pored postojeće benzinske postaje ne ispunjava uvjete prometne sigurnosti. 

b) Osim prijedloga za novu prometnu mrežu unutar ovog gospodarskog područja treba 
ispitati mogućnosti za preseljenje postojećih elektroopskrbnih dalekovoda koji trenutno 
prolaze ovim područjem. 

 

3.  Obuhvat I. Izmjena i dopuna UPU-a Donja Stubica 

Članak 4. 

Obuhvat I. Izmjena i dopuna UPU-a Donja Stubica pokriva područje između željezničke 
pruge na sjeveru, državne ceste D307 na jugu te potoka Mesečaj na zapadu. Istočna granica 
obuhvata odgovara trasi projektirane spojnice planirane ceste uz željezničku prugu s D307. 
Međutim, biti će potrebno promjenu oblika i veličine gospodarskog područja, kao i područja 
obuhvata UPU-a Donja Stubica izmijeniti u I. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja 
Grada Donja Stubica. 

 

4.  Sažeta ocjena stanja u obuhvatu I. Izmjena i dopuna UPU-a Donja Stubica 

Članak 5. 

Područje obuhvata UPU-a tijekom prošlih godina postupno se uređivalo, a dijelovi zemljišta 
privodili planiranoj namjeni. U skladu s gospodarskim stanjem, kako u županiji tako i u Gradu, 
razvoj Grada bio je sporiji nego li se planiralo. Sustav zaštite i mjere za njegovo provođenje je 
djelomično predstavljao i ograničenje pretjeranog razvoja i širenja.  

 

5.  Ciljevi i programska polazišta I. Izmjena i dopuna UPU-a Donja Stubica 

Članak 6 

Cilj izrade I. Izmjena i dopuna UPU-a Donja Stubica je izraditi i donijeti prostorno planski 
dokument kojim bi se riješila problematika navedena u članku 3. ove Odluke.  

 

6.  Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih 
posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu 
prostornih planova 

Članak 7. 

Za potrebe izrade I. Izmjena i dopuna UPU-a Donja Stubica koristit će se projektna 
dokumentacija obnove državne ceste D307.  

 

7.  Način pribavljanja stručnih rješenja prostornog plana 

Članak 8 

Kako je pretpostavljena cijena izrade I. Izmjena i dopuna UPU-a Donja Stubica ispod 
70.000,00 kn postupit će se prema pravilima propisanim za bagatelnu nabavu pa će se zatražiti 
ponuda od dosadašnjeg izrađivača. U slučaju da ponuđena cijena bude veća od one zadane 
okvirom bagatelne nabave, postupak izbora Izrađivača Plana provest će se prema Zakonu o javnoj 
nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14.)  

 

8.  Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve 
(podatke, smjernice i propisane dokumente) za izradu I. Izmjena i dopuna UPU-a 
Donja Stubica, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi 

 

 



Članak 9. 

Za potrebe izrade I. Izmjena i dopuna UPU-a Donja Stubica zatražit će se podatci od 
važnosti za sam Plan od slijedećih javnopravnih tijela: 

1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Krapini, 

Krapina, Magistratska 12 

2. MUP - PU Krapinsko – zagorska, Zabok, Matije Gupca 53 

3. Hrvatske željeznice, Zagreb, Mihanovićeva 12 

4. Krapinsko – zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu 

okoliša, Krapina, Magistratska 1 

5. Zavod za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije, Krapina, Magistratska 1 

6. Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije, Pregrada, Janka Leskovara 40/1 

7. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Krapina, 

Krapina, Ulica Ivana Rendića 7 

8. Zagorski vodovod Zabok d.o.o., Zabok, Ulica K. Š. Đalskog 3 

9. Zagorski metalac, d.o.o. Zabok Celine 2 

10. Hrvatske vode VGI za mali sliv "Krapina – Sutla", Veliko Trgovišće, Zagrebačka 13 

11. Hrvatski telekom d.d., Zagreb, Savska 32 

12. HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zabok, Zabok, M. Gupca 57 

13. HEP Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 

14. Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, Vončinina 3 

Popis drugih sudionika koji trebaju sudjelovati u izradi I. Izmjena i dopuna UPU-a Donja 

Stubica: 

1. Krapinsko – zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu 

okoliša– Ispostava Donja Stubica, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20 

2. Članovi Radne grupe za praćenje izrade I. Izmjena i dopuna UPU-a Donja Stubica 

3. Mjesni odbori na području obuhvata 

4. Zainteresirani gospodarski subjekti na području obuhvata 

Javnopravna tijela određena posebnim propisima iz stavka jedan, te drugi sudionici iz stavka 

dva ovog članka, biti će pisanim putem obaviješteni o izradi I. Izmjena i dopuna UPU-a Donja 

Stubica sukladno članku 90. ZoPU. 

Sukladno Zakonu, Nositelj izrade će o izradi I. Izmjena i dopuna UPU-a Donja Stubica 

obavijestiti javnost na mrežnoj stranici Grada Donja Stubica, na lokalno uobičajen način i kroz 

informacijski sustav putem Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj.  

9.  Planirani rok za izradu I. Izmjena i dopuna UPU-a Donja Stubica, odnosno 
njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu I. Izmjena i dopuna UPU-a 
Donja Stubica tijela i osoba određenih posebnim propisima 

Članak 10 

Za izradu Izmjena i dopuna I. Izmjena i dopuna UPU-a Donja Stubica utvrđuju se slijedeći rokovi:  
 

1.  Izrada nacrta I. Izmjena i dopuna UPU-a Donja 
Stubica za javnu raspravu  

30 kalendarskih dana od dana potpisa 
ugovora, odnosno od dana zaprimanja 
posebnih uvjeta i zahtjeva javnopravnih 
tijela iz članka 9 ove Odluke  

2. Provedba javne rasprave  

 izrada Izvješća o javnoj raspravi i izrada 
konačnog prijedloga I. Izmjena i dopuna 
UPU-a Donja Stubica 

 izrada nacrta konačnog prijedloga Plana  

8 kalendarskih dana 

8 kalendarskih dana po završetku javne 
rasprave  

5 kalendarskih dana po izradi i prihvaćanju 
Izvješća s javne rasprave  



3.  Utvrđivanje konačnog prijedloga I. Izmjena i 
dopuna UPU-a Donja Stubica  

3 kalendarska dana po dostavi nacrta 
konačnog prijedloga I. Izmjena i dopuna 
UPU-a Donja Stubica 

4 Dostava prijedloga teksta Odluke o donošenju 
I. Izmjena i dopuna UPU-a Donja Stubica 
Gradskom vijeću 

Istovremeno s dostavom Odluke o 
donošenju I. Izmjena i dopuna PPUG 
Donja Stubica 

 

 

10. Izvori financiranja izrade Plana 

Članak 11 

Izrada I. Izmjena i dopuna UPU-a Donja Stubica financirat će se iz Proračuna Grada Donja Stubica. 

 

11. Završne odredbe  
Članak 12. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u " Službenom glasniku Krapinsko – 
zagorske županije“.  

 
 
 

                                   Predsjednik Gradskog vijeća 

                                                              Anđelko Glivar, dr. med. 

 

 


